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Krimuldas novada pašvaldības dome  

sveic vasaras saulgriežos  
un vēl priecīgu līgošanu! 

7. jūnijā kultūras centrā “Siguldas devons” 
notika konsultācijas par apvienotā Siguldas 
novada izveidi, kurā ietilptu Krimuldas, Māl-
pils, Inčukalna novadi. 

Sanāksmē piedalījās Krimuldas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis, kādreizējais priekšsēdētājs, depu-

tāts Juris Salmiņš, deputāti Artūrs Caucis 
un Ziedonis Skrivļa, kā arī Siguldas novada, 
Mālpils novada, Inčukalna novadu pašvaldī-
bu vadītāji un deputāti. 

Pēc ministra J.Pūces un eksperta, eko-
nomoģeogrāfa Jāņa Turlā ziņojumiem, tika 
apzināti klātesošo pašvaldības pārstāvju jau-

tājumi un viedokļi. Lai gan no klātesošajiem 
runātājiem pārsvarā izskanēja teritoriālās re-
formas noliegums, tomēr VARAM ministrs 
J.Pūce atbildes virzīja uz teritoriālās refor-
mas virzību noteiktajā rekomendējamajā plā-
nā. VARAM konsultācijas turpināsies citās 
pašvaldībās.

Turpinās reģionālā reformas gaita uz apvienoto novadu

Stāsta turpinājums 
 jāraksta pašiem 

7. jūnijā Krimuldas vidusskolā ir svētki, jo izlaidumu atzīmē 13 div-
padsmitās klases absolventi. No tiem Reinis Andrievs Rozentāls 
ierakstīts Krimuldas vidusskolas Goda grāmatā par izciliem, teica-
miem, ļoti labiem un labiem mācību sasniegumiem un aktīvu darbību 
skolēnu pašpārvaldē.

Mārtiņš Jēkabs Ronis saņēma Goda rakstu par aktīvu darbību Kri-
muldas vidusskolas skolēnu pašpārvaldē.

Reinis Andrievs Rozentāls saņēma Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijas simtgades stipendiju 2018./2019. mācību gadā par augs-
tiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu Krimuldas 
vidusskolā.

Klases  audzinātāja Inta Poēma, apsveicot savus audzināmos, teica: 
“...Mani mīļie divpadsmitie! Skolas bezrūpīgais laiks ir aiz muguras, 
kā turpināsies jūsu katra stāsts, ir tikai jūsu pašu ziņā. Vidusskola tas 
ir tikai ievads, visa sākums, turpinājums būs jāraksta pašiem. 

 Ne vienmēr grūtums mūsu spārnus saista,
 Ne vienmēr vieglums vieglus spārnus dod.
 Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti
 Līdz savam mērķim protat aizlidot!
Lai jums veicas! Lai piepildās visi jūsu sapņi!”
Paldies audzēkņu vecākiem, paldies Krimuldas vidusskolas admi-

nistrācijai, skolotājai un saimnieciskajam kolektīvam par veikumu!
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kum-

skis, apsveicot jauniešus, novēlēja aizvien uzkrāt zināšanas, kas ļautu 
pašiem vairāk būt savas dzīves noteicējiem. Tai pašā laikā svarīgi būt 
elastīgiem un ieinteresētiem!  

Skolas administrācija, skolotāji un absolventi

Tiekamies Krimuldas novada svētkos 
5. un 6. jūlijā!

Svētku programmu lasiet 24. lpp.
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Pateicība
Sirsnīgi pateicamies Lēdurgas brīvprā-
tīgajiem ugunsdzēsējiem Dainim Jēkab-
sonam un Mārim Zirnim  par operativitāti 
un ieinteresētību palīdzot ugunsnelaimes 
likvidācijā, kā rezultātā izdevās paglābt 
māju un kūti. 
Lai godprātīgajiem cilvēkiem laba veselī-
ba un veiksme!

Pateicībā “Stirnu” māju saimnieki

Turaidas muzejrezervātā 
20. jūnijā no pl. 18.00 līdz 20.00  

ikviens aicināts piedalīties 
SVĒTKU IELĪGOŠANAS AKCIJĀ 
“Vīsim ozolu vītni saulgriežiem!”

Vasaras saulgriežu 
svētki Turaidā

PATĪBAS SPĒKS
Lai līgo!

Svētku apmeklētāji – jāņabērni – aici-
nāti vilkt tautastērpus, galvā likt ziedu 
vainagus un ozollapu kroņus, pašiem 
līdzi sev ņemt cienastu, siltu villaini un 
pērnos vainagus pusnakts rituālam.

Svētku programmu atradīsiet 
www.turaida-muzejs.lv.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 
gandrīz 800 programmās

27. maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu 
pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompeten-
ces pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad 
piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis divkārt un 
strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglī-
tības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmo-
reiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidī-

ba. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. 
Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas 
nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī 
sadarbībā ar  profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 
mūžizglītības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspie-
augusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā dien-
nakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītī-
bas iestādi klātienē. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 ga-
diem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļināju-
mā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācī-
ties šī projekta ietvaros var vienu reizi. 

Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem
“Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus 

izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas mi-
nistrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteiku-
mus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts 
ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies 
jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES 
fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var 
apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mā-
cības projektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās 
izglītības programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro. 

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju gru-
pas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensā-
ciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācī-
bu izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieau-
gušo izglītības koordinatoriem 82 VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu 
var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras 
konsultāciju. 

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, 
kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieau-
gusajiem.lv. 

Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Ieviņa

VIAA Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Keiča

Zelta laikus gaidīt velti,
Tie aiz mūžības ir celti.
Tukša tāda cerība,
Bet ikkatru brīdi saprast –
Dzīves zeltu rakt un atrast –
Tā ir īsta gudrība.
                           /M.Kaudzīte./

Sirsnīgi sveicieni   
jūnija gaviļniekiem:

Andrim Priedem,
Laimai Vēverei,
Jānim Vīksnai,
Skaidrītei Lapiņai,
Monikai Ciulai,
Gunāram Vaičam,
Nikolajam Tereško,
Jevgenijai Ozolai,
Jānim Bērziņam,
Tamārai Vilkai,
Aijai Šusterei,
Dacei Sālījumai,
Inesei Laveniecei,
Intai Kalniņai,
Genovefai Donātei

nozīmīgajās jubilejās!
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Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-

valdībai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 007 0813 un kadastra apz. 8068 007 0737, pla-
tība 0,5088 ha.

Objekta nosacītā cena 14 600 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro).
Objekta izsole notiks 2019.gada 09.jūlijā plkst.14:00 Krimuldas novada domes telpās 

Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Kri-

muldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinā-
juma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 08.jūlija plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 1460 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmērā 
iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai 
izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mā-
jas lapā (www.krimulda.lv) vai sazinoties pa  tālruni +371 29120085 ar izpilddirektoru 
Laimoni Ozolu.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-

valdībai piederošu nekustamo īpašumu “Brūžlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā, kadastra apzīmējums 8068 002 0081, platība 2,08  ha.

Objekta nosacītā cena 4200 EUR  (četri tūkstoši divi simti euro).
Objekta izsole notiks 2019.gada 02.jūlijā plkst.14:00 Krimuldas novada domes telpās 

Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt pieteikumu 

par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Kri-

muldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinā-
juma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 01.jūlija plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 420,00 EUR apmērā iemaksāt Krimuldas novada 
pašvaldības,reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā 
(www.krimulda.lv)

Krimuldas vidusskola
aicina darbā  

ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU  
uz nenoteiktu laiku,  

vēlams ar tiesībām mācīt 
dabaszinību un bioloģijas 

mācību priekšmetus. 
PRASĪBAS:
• Izglītības atbilstība un profesionālā 

pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.569 
“Noteikumi par pedagogiem nepie-
ciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesio-
nālās kompetences pilnveides kārtī-
bu” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas 
prasmes.

PIENĀKUMI:
• īstenot pamatizglītības programmu 

ķīmijas mācību priekšmetā atbilsto-
ši Valsts izglītības standartam;

• īstenot pamatizglītības programmu 
dabaszinību un bioloģijas mācību 
priekšmetos atbilstoši Valsts izglītī-
bas standartam;

• kārtot dokumentāciju atbilstoši iz-
glītības iestādes noteiktajām prasī-
bām;

• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās 
procesu;

• veikt izglītojamo attīstības dinami-
kas izpēti un sava darba pašanalīzi;

• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglī-
tojamajiem, vecākiem, skolas peda-
gogiem un darbiniekiem;

• piedalīties iestādes aktivitātēs un 
pasākumos;

• valsts valodas prasme augstākajā lī-
menī.

PIEDĀVĀJAM:
• pilnu darba slodzi;
• stabilus ienākumus;
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas
• atalgojumu EUR 895,00 par likmi 

pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikšanās termiņš un kārtība:
• Pieteikumus (CV un Motivācijas 

vēstule) nosūtīt uz e-pasta adresi 
krimuldasskola@krimulda.lv vai 
iesniegt personīgi Krimuldas vi-
dusskolas kancelejā (Skolas iela 11, 
Ragana, Krimuldas pagasts, Kri-
muldas novads, tālr. 27744035)

• Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019 gada 
28. jūnijam plkst.16.00.

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu 
iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) 
augstāk norādītā pasākuma norises nodro-
šināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc 
norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību 
aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi 
Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv

Novada ciemos pilnveido 
apgaismojuma tīklu 

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis in-
formē, ka 2019.gada maijā ir nodots ekspluatācijā jauns ielas apgaismojums 
Raganā, Dārza ielā. Uz ielas ir izveidoti 15 gaismekļi. Tas ir noticis pateicoties 
tam, ka pagājušajā gadā novada iedzīvotāji lūdza pašvaldībai apgaismojumu 
izvietot šajā ielā. Pašvaldība izpētīja situāciju, tapa tehniskais projekts un no-
tika apgaismojuma izbūve. 

Pēdējos gados Krimuldas novada pašvaldība ir uzstādījusi vairāk nekā 190 gais-
mekļus visos novada ciemos: Inciemā, Raganā, Lēdurgā, Sunīšos un Turaidā. Viens 
labs piemērs, kad pērn pēc iedzīvotāju iniciatīvas un lūguma Inciemā tika uzstādīts 
apgaismojums uz ielas pie bērnudārza un ūdenstorni. Krimuldas novada domē ir 
savas ieceres attīstīt ielu apgaismojuma tīklu, taču iedzīvotāji aicināti arī turpmāk 
sniegt savus ierosinājumus šajā sakarā. 
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Bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 
 Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība sadarbojoties ar No-
darbinātības valsts aģentūru (NVA), aicina bērnus un 
jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās 
un turpina mācības vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā, 
pieteikties darbam vasarā.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbi-
nātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, 
nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un 
pieredzi.

Skolēniem dalībai pasākumā jāreģistrējas elektroniski 
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā (www.nva.gov.
lv). Reģistrēšanās Rīgas reģionā no 17. maija līdz 17. au-
gustam. Ja neesi vēl paspējis piereģistrēties, aicinām pie-
teikties vasaras darbam Krimuldas novadā.

Krimuldas novada pašvaldībai tika apstiprinātas 29 dar-
ba vietas vasaras skolēnu nodarbinātībā. Sakarā ar izmai-
ņām, Krimuldas novadā skolēni tiek aicināti pieteikties 
brīvajās darba vietās.
No 3. jūnija līdz 28. jūnijam:
• labiekārtošanas darbi Raganā – 2 vietas;
• Lēdurgas Dendroparks – 1 vieta;
• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas ies-

tāde – 1 vieta.
No 1. jūlija līdz 31. jūlijam:
• labiekārtošanas darbi Raganā – 2 vietas.
No 1. augusta līdz 30. augustam:
• Krimuldas peldbaseins – 1 vieta;

• PII “Ezerciems” – 2 vietas;
• Krimuldas vidusskola – 2 vietas;
• labiekārtošanas darbi Raganā – 1 vieta.

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns 
jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu 
darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vie-
nojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrā-
cijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta 
starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vie-
tām.  

Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa tālruni vai ar 
e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu ierasties filiālē.
NVA filiālē skolēnam jāuzrāda:
• personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikāci-

jas karte);
• ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņa par 

medicīnisko apskati (Jāuzrāda NVA filiālē, saņemot no-
rīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama 
darba devējam, uzsākot darba attiecības.);

• sagatavots CV.
 
Plašāka informācija par skolēnu nodarbinātību Nodarbi-

nātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv , sa-
daļā “SKOLĒNU VASARAS DARBS”.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja Linda Bernarde
e-pasts: linda.bernarde@krimulda.lv

tālr. 25549745

Ar uzvaru mājup! 
Krimuldas novada amatierteātris iegūst Edgara Liepiņa ceļojošo balvu

26. maijā Limbažu novada Skultes in-
tegrācijas centrā norisinājās Lielā smējēja 
Edgara Liepiņa ceļojošās balvas „Āksts” 
pasniegšanas ceremonija.

Šogad uz to tika aicināti: Madonas 
novada Lauteres kultūras nama amatier-
teātris „Aronieši”, Grundzāles pagasta 
amatierteātris „Cik Jaudas”, Alojas nova-
da Puikules Tautas nama amatierteātris , 
Gaigalavas pagasta Tautas nama dzejas 
amatierteātris „Apīnis”, Burtnieku no-
vada Matīšu Tautas nama amatierteātris. 
Krimuldas novada Tautas nama Raganas 
amatierteātris un mājinieki – Skultes 
amatierteātris.

Šis ir jau tradicionālais konkurss ama-
tierteātriem, kurā tiek izspēlēta Edgara 
Liepiņa ceļojošā balva zem tēmas „Pa-
smaidi, sirds gaiša kļūs!” Balvas galve-
no uzvarētāju izvēlas publika un žūrija, 
kuras sastāvā šogad bija Dace Liepniece, 
režisore,  E. Smilģa teātra muzeja darbi-
niece un Jānis Skanis, „smējējs” , tautas 
mīlēts Nacionālā teātra aktieris.

Bijām ļoti gandarīti, dzirdot: 
„2019. gada konkursa/festivāla „Edgara 
Liepiņa ceļojošā balva amatierteātriem” 
nonāk pie Krimuldas novada Raganas 
amatierteātra. Režisore Zane ZĪLE”. Jā-

atzīmē, ka režisore 2013. gada maijā saņēma Labākās režisores balvu par mūsu izrādi 
„Transportā noklausītas sarunas”.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas Tautas nama Raganas amatierteātris

“Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!” Apsveicam ar panākumiem mūsējos!
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Maija pēdējā sestdienā nu jau par tra-
dīciju kļuvis pasākums, kad savus svēt-
kus svin Lēdurgas pagasta bērni. Tā arī 
šogad 25. maijā kultūras nama pagalmā 
pulcējās bērni, kas visu gadu ir cītīgi de-
jojuši, dziedājuši, spēlējuši mūzikas ins-
trumentus.

Neskatoties uz rīta pusē drūmajiem lai-
ka apstākļiem, diena izvērtās saulaina un 
ļoti jauka. Koncerts “Mēs katrs spējam 
brīnumus radīt” iesākās ar Lēdurgas kul-
tūras nama bērnu kolektīvu uzstāšanos. To 
atklāja paši mazākie dziedātāji – muzikāli 
attīstošā grupa (vadītāja Marita Mazurevi-
ča-Motte). Lai mazie justos drošāk, priekš-
nesumā piedalījās arī bērnu vecāki. 

Savu dejotprasmi rādīja pirmsskolas bēr-
nu deju kolektīvs un 1.-4. klašu skolēnu deju 
kolektīvs (vadītājas Ieva Lapsa un Laura 
Atslēga), 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs 
(vadītājs Kristaps Pelēkais). Ar jaunām un 
skanīgām dziesmām skatītājus pārsteidza 
bērnu vokālais ansamblis “Kastanīši” (va-
dītāja Marita Mazureviča-Motte).

Svētki nebūtu iedomājami bez mūsu 
“Putniem” (vadītāja Ilze Kļaviņa). “Put-
ni” skatītājus pārsteidza ar dziesmu, kas 
tika izpildīta senajā līvu valodā. Muzikā-
lu pienesumu koncertā sniedza Krimuldas 
novada mazo vokālistu konkursa-koncerta 
“Dziedošie cāļi” dalībnieki: Mārtiņš Bēr-
ziņš, Keitija Kauliņa, Alise Logina, Loreta 
Zaķe, Marta Rostoka un Matīss Cielēns. 

Šos mazos talantus koncertam sagatavoja 
skolotāja Marita Mazureviča-Motte.

Šķiet, vislielāko sajūsmu un aplausus pēc 
uzstāšanās saņēma Lēdurgas bērni, kuri 
mācās mūzikas skolā un spēlē kādu instru-
mentu. Ar mazās trompetes-kornetes spēli 
uzstājās Emīls Zaķis un Markuss Motte, ar 
alta raga spēli – Artūrs Miķelsons un Gus-
tavs Karasjovs (pedagogs Andris Ķikuts), 
marimbu spēlēja Martins Motte (pedagogs 
Jānis Špacs), klavieres – Luīze Anna Šeme-
ta un Marta Ceble (pegadoģe Marita Mazu-
reviča-Motte) un Linda Trukšāne (pedago-
ģe Guna Rācene).

Koncerts ilga mazliet vairāk kā stundu, 
taču ikviens klātesošais klausītājs varēja 
pārliecināties un priecāties par to, cik mums 
ir talantīgi bērni, kas katrs ir tik apdāvināts, 
ka tiešām spēj radīt brīnumu, ko apbrīnot, 
par ko patiesi priecāties! To arī visu koncer-
ta laiku uzsvēra pasākuma vadītāji – pasaku 
tēli no radošās aģentūras “Pasaku nams” – 
Fiona, Šreks, Burve un Ēzelītis.

Bērnu diena turpinājās ar dažādām iz-
klaides un sporta aktivitātēm. Šķiet, visga-
rākā rinda izveidojās pie seju apgleznoša-
nas. Par to mīļš paldies Andīnai Akulovai. 
Viņas lieliskās prasmes pārveidoja līdz 
nepazīšanai pat visatpazīstamāko sejiņu. 
Bērni bija sajūsmā! Maijas Pīlāgas Mākslas 
skolas direktore Eva Keiša ikvienu aicināja 
piedalīties radošajās darbnīcās, gatavojot 
vasarīgus dekorus – putniņus un tauriņus. 

Bērnu diena Lēdurgā  
“Mēs katrs spējam brīnumus radīt!” 

Šī nodarbe aizrāva ne tikai bērnus, bet arī 
vecākus. Sporta skolotājas Madaras An-
sones pamudināti, bērni piedalījās jautrās 
stafetēs. Pateicība arī tiem dažiem vecā-
kiem, kas ņēma dalību, lai kopā ar savu 
bērnu, kaut mazliet pasportotu! Vienlaikus 
par sportisku aktivitāti izvērtās lielo ziep-
ju burbuļu atrakcijas, to sagatavošana un 
ķeršana. Paldies Mārtiņam Pakalniņam un 
Gunai! Kā arī visu svētku laiku bērni varē-
ja izbaudīt piepūšamās un koka atrakcijas. 
Jautrība sita augstu vilni!

Vēlreiz, no sirds pateicos visiem visiem 
koncerta dalībniekiem, bērnu vecākiem, 
skatītājiem un nejaušiem garāmgājējiem, 
kuri pēc vēlēšanu iecirkņa apmeklējuma, 
uzreiz nedevās mājās, bet piestāja, lai pa-
priecātos par mūsu jauno paaudzi. Paldies 
tiem, kuri šajā svētku dienā čakli strādāja, 
lai gūtu gandarījumu par izdevušos pasā-
kumu, jaukajiem laika apstākļiem, kas bija 
mums labvēlīgi visu svētku norises laiku. 
Paldies Krimuldas novada domei par finan-
siālu atbalstu un SIA “Skrīveru saldumi” 
par garšīgajiem našķiem, ko saņēma ik-
viens koncerta dalībnieks!

Lai visiem jauka, silta un saulaina va-
sara! Lai izdodas atpūsties, izbaudīt va-
saras jaukos mirkļus, uzkrāt spēku un 
enerģiju atkal jaunam darba cēlienam, 
kas atsāksies rudenī!

Lēdurgas kultūras nama direktore
Ilze Runce

URDA dodas izbraukumos
Dabas un tehnoloģiju centra “URDA” vides izglītības pe-

dagogi vasaras mēnešos ar misiju stāstīt par cilvēka un vides 
mijiedarbību un svarīgākajiem paradumiem dabas saudzēša-
nai, dodas uz pašvaldību pasākumiem. Jūnijā dalība jau ap-
stiprināta Cēsu pagalma svētkos Bērzaines ielā, etnofestivālā 
“Sviests” Valmiermuižā un sarunu festivālā “Lampa” Cēsu 
pils parkā.

URDĀ diskutē par mūsdienīgu izglītību
5.jūnijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notiek vi-

des izglītības, kompetenču pieejas un Ekoskolu programmas 
iepazīšanas seminārs “7 soļi līdz mūsdienīgai izglītībai”. 
Pasākuma dalībniekiem dota iespēja noskaidrot, kā darbo-
jas Ekoskolu programma, kā tā saistīta ar jauno kompetenču 
pieeju un izzināt vides jautājumu iekļaušanas iespējas mā-
cību saturā.

URDÀ s notikumu kalendārs http://www.urda.lv/lv/kalendars/2019/6

Koncerts iesākās ar Lēdurgas kultūras nama bērnu kolektīvu uzstāšanos
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Sunīšu detālplānojuma publiskajā apspriešanā
30.maijā notika tikšanās par Sunīšu 

ciema detālplānojuma izstrādes idejām, 
konsultējoties ar ciema iedzīvotājiem. Sa-
biedriskajā apspriešanā piedalījās Krimul-
das novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis, izpilddirektors 
Laimonis Ozols, izpilddirektora vietnieks 
Vilnis Krišjānis, būvvaldes vadītāja Māra 
Steķe, teritorijas plānotāja Diāna Daktere 
un detālplānojuma  tehniskā izstrādātāja 
SIA “Metrum” projektu vadītāja Maruta 
Blūma. Sabiedriskās apspriešanas orga-
nizētāji bija patīkami pārsteigti par iedzī-
votāju ieinteresētību un aktivitāti, bija iera-
dušies vairāk kā 30 iedzīvotāji.

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis atklāja 
iedzīvotāju sanāksmi, gan pastāstot par 
Sunīšu ciemata iegādes procesu, gan par 
plānotajiem darbiem tā attīstībā. “Savulaik 
Sunīšu ciematā zeme piederēja vairākiem 
īpašniekiem. Tā nav normāla situācija, ka 
zeme daudzdzīvokļu un māju ciematā pie-
der vienam vai diviem privātīpašniekiem. 
Zemei zem daudzdzīvokļu ēkām jāpieder 
dzīvokļu īpašniekiem. Savukārt, koplie-
tošanas ceļiem, ielām, bērnu rotaļlauku-
miem, sporta laukumiem, publiskām ēkām 
būtu jāatrodas uz pašvaldībai piederošām 
zemēm. Stājoties deputātu amatā, mēs to 
minējām par vienu no prioritātēm risināt 
šos jautājumus. Mērķtiecīgi rīkojoties tika 
panākts, ka 2018. gada 11. decembrī dome 
vienbalsīgi pieņēma lēmumu par uzmērītās 
Sunīšu zemes pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu. Un šis pirkums tika nostiprināts 
zemesgrāmatā. Kopš tā brīža Krimuldas 
novada pašvaldība ir kļuvusi par lielākās 
daļas Sunīšu zemes īpašnieku. Tas mērķis, 
uz kuru tiecamies šogad, līdzīgi kā iepriekš 
Inciemā, izstrādāt detālplānojumu īpašuma 
6 hektāros. 

Ierosināmie jautājumi tālākai diskusijai: 
pirmais jautājums par bijušās katlu mājas 
ēkas izmantošanu, kur varētu izveidot tel-

pas gan iedzīvotāju kopā sanākšanas telpas, 
paredzot vietu arī aušanai. Jārisina jautā-
jums par cūku kompleksa radīto smaku 
traucējumu gaisa kvalitātei, par ko iedzī-
votāji regulāri sūdzas domē. Karoga masta 
uzstādīšanai, līdzīgi kā ir Raganā un Lēdu-
rgā,- šogad plānots tādu uzstādīt Inciemā, 
tad arī Sunīšos. Jāturpina ielu apgaismoju-
ma tīkla paplašināšana, kā arī iedzīvotāju 
vēlmes īstenošana par papildus soliņu uz-
stādīšanu. Diemžēl, novada katrā ciema-
tā mums ir pa graustam, kas mums dara 
kaunu. Arī Sunīšos tāds ir, kur ir jāsakārto 
īpašumtiesības, kas nav vienkāršs process, 
taču ir iespējams. Jādomā par ciemata tālā-
ko attīstību, iesaistoties arī tūrisma jomā. 
Šajā sakarā sadarbība varētu izveidoties 
gan ar “Latvijas finiera” kokaudzētavu 
“Zābaki”, gan ar Imanta Ziedoņa muzeju 
Murjāņu pusē. Jāsakārto dīķa jautājums,– 
tas ir kopjams, lai būtu estētisks. Jārisina 
problēmas ar automašīnu novietošanu, iz-
vēli par rotaļlaukumu un sporta laukuma 
izvietošanu. Gājēju celiņu tīkla attīstība, 
gan atkritumu apsaimniekošanas laukumu 
izveidošana. Plānots izveidot pazemes kon-

teinerus, kas ļautu radīt sakoptāku vidi un 
iedzīvotājiem radītu labākas atkritumu šķi-
rošanas iespējas. Jāsakārto ielu nosaukumi, 
lai operatīvajam transportam būtu vieglāk 
orientēties. Plānota kanalizācijas un notek-
ūdeņu sistēmas sakārtošana. 

Nākamais darbs būs zemes zem daudz-
dzīvokļu ēkām nodošana bezatlīdzības 
lietošanā dzīvokļu īpašniekiem. Zeme 
nebūs no Krimuldas novada pašvaldības 
jāizpērk, tikai katram būs jāsedz izdevu-
mi par zemesgrāmatas izveidošanu, kas 
varētu maksāt ap 100 eiro. Paralēli šiem 
darbiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
aicināti veidot māju biedrības racionālai 
ēku apsaimniekošanai, kas ir efektīvākā 
pārvaldīšanas forma kopīpašumam. Vēlos 
akcentēt, ka mūsu pašvaldība sniedz vienu 
no lielākajiem atbalstiem Latvijā biedrību 
dibināšanas sakarā. Aicinu to novērtēt un 
iesaistīties tā pielietošanā.” 

Lai produktīvi turpinātu detālplānojuma 
izstrādes gaitu, SIA “Metrum” pārstāve, 
projektu vadītāja Maruta Blūma informēja 
iedzīvotājus par iespēju šajā apspriedē paust 
viedokli, par vēlmēm Sunīšu ciemata attīstī-
bā. Protams, saprotot, ka viena lieta ir tas, ko 
gribam, otra lieta ir normatīvais regulējums, 
kas to ļauj vai reizēm liedz. Lai apzinātu ie-
dzīvotāju idejas, visi klātesošie tika aicināti 
iesaistīties trijās darba grupās, kuras kopīgi 
pieraksta savas ieceres ciemata plānā. 

Apspriedes apmeklētāji ar entuziasmu 
ļāvās ideju, prātu vētrai, iezīmējot un ie-
rakstot plānā savas vēlmes ciemata attīstī-
bai. SIA “Metrum” pārstāve apliecināja, ka 
iespēju robežās tās tiks iestrādātas Sunīšu 
ciema topošajā detālplānojumā, kas tiks 
atrādīts nākamajā tikšanās reizē, par kuru 
tiks paziņots savlaicīgi.

Pasākuma otrajā daļā klātesošie pārru-
nāja ciema aktualitātes ar novada vadību. 
Paldies Sunīšu iedzīvotājiem par atsaucību 
un sniegtajiem ierosinājumiem detālplāno-
juma izstrādei. 

Ināra Miškina
Foto: Jānis Kaņeps

Sabiedriskās apspriešanas organizētāji bija patīkami pārsteigti par iedzīvotāju ieinteresētību un 
aktivitāti

Spraigi rit darbs iedzīvotāju grupās pie ideju izstrādes ciema labiekārtošanai
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Krimuldas novada 2.-5. klašu skolēniem 
ar Krimuldas novada pašvaldības atbalstu 
no 3. jūnija līdz 7. jūnijam tiek organizēta 
vides izglītības nometne ,,Izzini teiksmai-
no Krimuldu”, kurai šogad izvēlēts nosau-
kums – “Ābolu rūķis”. Nometnes nosau-
kums izvēlēts par godu Krimuldas novada 
ģerbonim, kurā attēloti deviņi zelta āboli.

Vides izglītības nometnes dalībniekiem 
būs iespēja iepazīt tuvāk savu Krimuldas no-
vadu, tā vēsturi, cilvēkus un vidi. Nometne 
norisināsies dažādās Krimuldas novada vie-
tās – Lēdurgā, Inciemā, Turaidā un pie Kri-
muldas baznīcas. Darbnīcu vadītāji sniegs zi-
nāšanas vides izglītībā, iepazīstinot skolēnus 
ar dabas pamatlikumiem un svarīgākajām 
norisēm dabā un sabiedrībā, kā arī prasmes 
strādāt grupās, pētīt, secināt un risināt problē-
mas. Radošajās darbnīcās tiks veidots, līmēts, 
zīmēts, filmēts (veidota animācija), dejots un 
dziedāts. 

Lēdurgas estrādē 3. jūnijā notika nomet-
nes atklāšana, iepazīšanās un nometnes 
karoga veidošana. Nometnes dalībnieki 
apmeklēja pensionāru biedrības ,,Kamolī-
tis” taku, iepazīstot apkārtnes augus. Bērni 
atzinīgi novērtēja takas posmu, kurā varēja 
doties basām kājām. Tika apmeklēta Garlība 
Merķeļa piemiņas vietā un luterāņu baznīcā. 
Lēdurgas dendroloģiskajā parkā nometnes 
dalībniekus laipni sagaidīja parka gide Sar-
mīte Kauliņa. Ātri aizritēja laiks iepazīstot 
parkā augošos augus un darbojoties radoša-
jās darbnīcās.

Otrajā nometnes dienā nometnes dalībnie-
ki devās pārgājienā uz Inciema avotiņu, ceļā 
iepazīstot ārstniecības augus. Tika spēlēta 
aizraujoša orientēšanās spēle par Inciema ap-
kārtni un dabu. Skolotāja Māra Ozola ieinte-
resēja ar stāstījumu par Anšlava Eglīša dzīvi 
Inciemā un viņa daiļradi. Radošo darbnīcu 
laikā tika veidotas gleznas un rotas no ak-
mens, atpūtas brīžos klausoties putnu gavilēs, 
koku lapotņu šalkoņā un vēja dziesmās.

5. jūnijā nometnes dalībnieki apmeklēja 
Turaidas muzejrezervāta ekspozīciju “Ceļā 
uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. 
Pilsonis”. Ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas 
valsti. Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” Tu-

raidas muižas klaušinieku mājā atspoguļo 
19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma nori-
ses Latvijas teritorijā, galvenokārt Vidzemē. 
Ceļš no klaušinieka līdz Latvijas Republikas 
pilsonim ilgst vairākas paaudzes. Šo vēstures 
posmu raksturo gan klaušu laiku ekonomiskā 
un sociālā stagnācija 19. gadsimta sākumā, 
gan strauja tehniskā modernizācija, kultūras 
un saimnieciskais uzplaukums gadsimta ot-
rajā pusē, gan arī nozīmīgas sociālas izmai-
ņas, revolūcijas un kari 20. gadsimta sākumā. 
Ar neatlaidīgu darbu latviešu tauta kļūst par 
savas zemes saimnieku, veido savu nacionālu 
kultūru un visbeidzot – savu valsti. Bērni ar 
interesi apmeklēja izveidoto ekspozīciju un 
dalījās savos iespaidos par redzēto un dzirdē-
to. Bērni pēc ekspozīcijas apmeklēšanas tei-
ca, ka ļoti paticis Klaušinieku mājas apmek-
lējums, īpaši grābekļu darināšana, klaušinie-
ka leļļu teātrītis un multiplikācijas filma.

Nometne ar Krimuldas novada pašvaldības 
atbalstu norisinās jau sesto gadu Krimuldas 
vidusskolas skolotājas Kaijas Brisones va-
dībā un tajā piedalās 30 Krimuldas novada 
skolēni, no abām novada skolām – Krimuldas 
vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pa-
matskolas. Kopā ar nometnes dalībniekiem 
ekspozīciju Turaidas muzejrezervātā apmek-

Vides izglītības nometne “Ābolu rūķis”

lēja arī Krimuldas novada domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis: “Esam priecīgi, ka jau 
sesto gadu 30 mūsu novada bērniem ir iespēja 
satikties un izzināt novada vēsturi, dabu un 
ikdienas dzīvi. Kopā ar nometnes dalībnie-
kiem arī es pirmoreiz apmeklēju Turaidas 
muzejrezervāta jauno ekspozīciju – šeit ir 
iespēja uzzināt kā mūsu senči tepat Latvijā, 
mūsu novadā dzīvoja un kā izauga līdz nāci-
jas idejai, novērtēt, kas ir brīvība un demo-
krātija.”.

Pirmspēdējā nometnes diena norisinājās 
Kubeseles dabas takā. Tika pētīti augi, dzīv-
nieku pēdas dabā un ieži. Pie Krimuldas baz-
nīcas radošajās darbnīcās tika veidotas koka 
medaļas, sapņu ķērāji, pīti vainagi, dejots un 
dziedāts.

Nometnes noslēguma dienā ,,Ābolu rūķis” 
,,ieripoja,, bijušajā Turaidas skolas teritorijā. 
Bērni tika iepazīstināti ar šīs vietas vēstu-
ri un diena paskrēja vēja spārniem, pētot, 
meistarojot un gatavojoties nometnes noslē-
guma pasākumam, kurā laipni tika aicināti 
piedalīties bērnu vecāki. Noslēgums izdevās 
brīnišķīgs! Dalībnieki radīja veselu uzvedu-
mu par piedzīvoto, redzēto, dzirdēto, sajusto 
nometnes laikā. 

Krimuldas vidusskolas skolotāja, nometnes 
vadītāja Kaija Brisone par nometni: “Ar gan-
darījumu varu teikt, ka godam tika īstenots 
nometnes mērķis: pilnveidojot un padziļinot 
1.–4. klašu skolēnu interesi par Krimuldas 
novadu. Iegūstot jaunas zināšanas un bagā-
tinot pieredzi par dabu, apgūstot praktiskās 
iemaņas dabā un dabai saudzējoši, pašiem 
aktīvi līdzdarbojoties. Veicinot izpratni par 
novadā esošajiem kultūrvēsturiskajiem ob-
jektiem. Patīkami, veselīgi un radoši pavadot 
brīvo laiku.

Paldies Krimuldas novada domei, Turaidas 
muzejrezervātam, SIA ,,Vīnlejas”, nometnes 
pedagogiem – Agritai Saulītei, Sanitai Ru-
dzītei, Ingunai Bērziņai, gidiem – Sarmītei 
Kauliņai, Mārai Ozolai par nometnes darbī-
bas nodrošināšanu.”

Bērni ieguva jaunas zināšanas, bagātināja pieredzi par dabu un līdzdarbojās arī praktiski. 
Foto: Agris Tabaks

Turaidas muzejrezervātā nometnes dalībniekus apmeklēja Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs L.Kumskis. Foto: Agris Tabaks
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Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis un tūrisma 
projektu vadītāja Linda Bernarde iepazina 
novadnieku Lipsku ģimenes bioloģiski ser-
tificētu saimniecību, kas atrodas netālu no 
Inciema. Krimuldas novada pašvaldības 
attīstības nodaļā ir izstrādāts Teiksmainās 
Krimuldas zīmols, tāpēc tiekoties klātienē 
tiek apzināta informācija par novada uzņē-
mējiem, kuri varētu izmantot šo atpazīsta-
mības zīmolu darbībā.

Lipskim Jurim un Ilzei dārzeņu audzēša-
na ir sirdslieta, kur darbos regulāri labprāt 
palīdz viņu četri bērni. Pirms dažiem ga-
diem Lipsku saimniecība sāka, gan žāvēt 
dārzeņus un zaļumus, gan piedāvāt sezo-
nālās dārzeņu kastes, kas atradušas savus 
pircējus Rīgā, Valmierā, Cēsīs un Siguldā. 

Juris un Ilze ir gandarīti, ka viņiem ir iz-
devies sevi pierādīt darbā, izveidojot uzti-
camu ģimenes komandu, un attīstīt uzņē-
mumu. 

Vairāk par visu intervijā.

Saimniecības aizsākums
Ilze: Mēs pirms septiņiem gadiem sākām 

saimniekot Jura mantotā zemē. Esmu sigul-
diete, kad Juris mani šurp atveda pirmo reizi, 
bija ziema, viss ceļš piesnidzis, koki snie-
ga baltumā nolīkuši, kā pasakā. Atvedot uz 
tukšu pļavu teica, ka šeit mēs dzīvosim, šeit 
būs mūsu māja un saimniecība. Pirmo hek-
tāru sākām apsaimniekot, audzējot zaļumus, 
tagad apsaimniekojam 4,6 ha zemes. Laika 
gaitā atradām savu nišu.

Bioloģiskā audzēšana
Juris: Mēģinājām sākumā konvencionāli 

saimniekot pushektārā, ko pēc tam ilgstoši 
atkopām. Bioloģiski apstrādājot zemi, tā to-
mēr ir mums un dabai draudzīgāk. 

I.: Lielākajai daļai cilvēku ir uzskats, ka 
perfekts dārzs ir tīrs no nezālēm. Taču mēs 
ravējam tik daudz, lai nezāles netraucētu iz-
augt konkrētajam augam. Ar nezālēm gan ir 

jāmācās apieties un reizēm sadzīvot. 
Esam arī mājražotāji, ne tikai kā zemnie-

ku saimniecība. Mēs ražojam nātru, balandu, 
gārsas, pieneņu pulveri. Mēs uzskatām, ka tās 
nav nezāles, tas ir Latvijas dabas spēks, kuru 
ir jāiemācās izmantot organisma spēcināša-
nai. Visā pasaulē, arī Latvijā notiek atgrieša-
nās pie aizmirstajām dabas vērtībām. 

Ar radošu domu
I.: Esmu Latvijas universitātē studējusi fi-

lozofiju, biju plānojusi sev akadēmisku kar-
jeru, taču dzīvē viss izvērtās citādāk. Izvei-
dojot ģimeni ar Juri, gribējām četrus bērnus, 
tagad mums viņi ir, taču tas nav savietojams 
ar algotu darbu, kur lielāko dienas daļu tad 
nebūtu mājās. Domājām, ka jāmēģina pa-
šiem kaut ko uzsākt. Zemkopības teoriju 
esam apguvuši lauksaimniecības kursos un 
arī praksē.

J.: Viss it kā bija pakārtots. Atnācām dzī-
vot šeit, nolēmām kaut ko pamēģināt. Kāpēc 
mēs no pirmā etapa pārskrējām uz nākamo? 
Tā jau bija gandrīz vai spiesta lieta. Ar pus-
hektāru strādājot, bija tikai zaudējumi. Gan-
drīz jābrīnās, ka tam neatmetām ar roku. 
Taču notika tā, ka 2012. gadā paliku bez dar-
ba, tad arī sākām audzēt mikrozaļumus. Tas 
bija kā pamudinājums, tai brīdī jau vairs nav 
aizmugurē garantēts darbs, uz kuru varētu 
paļauties, pelnot iztiku. Tai brīdī sāc reāli do-
māt: tik ieguldu, attiecīgi tik ir jāatgūst, nevis 
paņemsim, sanāks, sanāks, nesanāks, nesa-
nāks. Kad aizmugures nav, galva sāk radoši 
strādāt.

I.: Iespējams, ja Juris nebūtu tai ziemā dar-
bu zaudējis, iespējams, ka nemaz nebūtu šo 
virzienu turpinājuši. Tai laikā no šī visa ne-
kas vēl nebija, tad sākām audzēt zaļumus zem 
lampām.

J.: Tagad saimniecībā strādājam visu gadu: 
kad beidzas dārzeņi, jo mums nav pagraba to 
glabāšanai, tā no oktobra vidus atsākas mik-
rozaļumu audzēšana un tā līdz pat maijam 
beigām.     

Mārketinga aktivitātes
I.: Kad sākām audzēt dārzeņus, izmēģinā-

jām braukt arī uz tirgu. Sapratām, ka tirgus 
nav domāts mums, jo tur nevar prognozēt 
pircēju plūsmu, kā arī lauciņš ir neliels, tā-
pēc nevaram atļauties, atgriežoties no tirgus, 
nepārdoto produkciju izmest kompostā. Un 
bērniem arī ir vajadzīgs laiks,- sapratām, ka 
mums ir jāatrod cits realizēšanas veids. 

Sezonālās kastes aizsākām veidot no 
2015. gada augusta un atradām savu pircē-
ju. Man patīk tas, ko kopīgi esam radījuši, 
tāpēc arī patīk to pārdot. Internetā atradu 
pircējus, kuriem arī būtu aktuāli, lai pieves-
tu vajadzīgo mājās. Dārzeņu, zaļumu kastes 
paši sakomplektējam. Visdraudzīgāk mums, 
kā zemniekiem, būtu tas, lai pircēji atbalstītu 
izaudzētā iegādi, gatavojot un ēdot sezonāli. 
Nevis prasīt burkānu, piemēram, tagad, kad 
tas mums vēl tikai aug. 

Sociālie tīkli darbojās labi, tāpat arī visā-
da veida tiešās pārpirkšanas, mazie veikaliņi 
dod savu ieguldījumu, piemēram, Rimi Klēts. 
Akcents, ko vēlos uzsvērt, lai pircēji ēstu se-
zonāli, lai atbalsta vietējo zemnieku darbu. 
Tas, ka mēs piegādājam svaigu produkciju 
līdz mājām, tas ir Jura darbs. 

Mūsu saziņa ar klientiem: mobilajā telefo-
nā watsaps. Pirmos klientus atradām twiterī, 
tagad vairāk lietā tiek likts facebook un in-
stagram. Interesenti daudz var uzzināt mūsu 
mājaslapā www.absolutsed.lv

J.: Sezonālās kastēs piedāvājums tiek ga-
tavots no tā, kas mums sezonāli tai laikā ir 
pieejams. Mēs liekam tā, lai tai pakai būtu 
vērtība un cilvēks visu varētu izlietot uzturā. 
Ja kaut kas negaršo, to neliekam. 

Mēs tiešām audzējam to, ko paši lietojam 
un, kas mums pašiem garšo. Mums nav kar-
tupeļi, jo ēdam tos reti.

Ar labu komandu var paveikt visu 

Juris un Ilze prezentē sezonālo dārzeņu kasti

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L.Kumskis, tūrisma projektu vadītāja 
L.Bernarde iepazīst J. un I.Lipsku ģimenes uzņēmuma ikdienu
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Maija pēdējā sestdienā Lēdurgas Dendroparka darbinie-
ki kopā ar domubiedru grupu “Labie darbi” papildināja parka 
stādu kolekciju ar 145 jauniem stādiem, no kuriem 62 stādi ir 
dažādas parka rozes. 

Parkam stādus kolekcijas papildināšanai dāvināja uzņēmējs Vi-
tolds Jānis Bīriņš, kurš pats arī piedalījās stādīšanas procesā. Tal-
ciniekiem parks jau iepatikās pirmajā talkošanas reizē, kad Lielās 
Talkas ietvaros viņi piedalījās parka teritorijas sakopšanas darbos, 
kur arī izteica vēlmi rīkot vēl kādu talku, atstājot arī savu piene-
sumu parka attīstībā.

Sastādot dāvinātos stādus un baudot parka mierpilno dabu, tal-
cinieki izteica vēlēšanos sadarbību turpināt un rīkot vēl kādu tal-
ku parkā. Iespējams jau nākošā kopīgā talka norisināsies augusta 

beigās, kurā turpināsim papildināt parka rožu kolekciju.
Domubiedru grupa “Labie darbi” piedalās sakopšanas talkās 

visā Latvijā un ārpus tās. Viņu nākotnes plānos ir paredzēts Turai-
das muzejrezervāta teritorijā stādīt kokus.

Lēdurgas Dendroparka darbiniece
Sarmīte Kauliņa

Lēdurgas Dendroparkā
29. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 17.00

ZĀĻU DIENA
Vairāk informācijas 21.lpp.

Lauksaimniecības tūrisms?
I.: Mums pagājušā gadā bija vairākas sko-

lēnu grupas no Siguldas. Nevar teikt, ka bērni 
neko nezina par augiem, viņi zina daudz un ir 
ieinteresēti. Un, kad aizbraucu ar zaļumiem uz 
skolu, klasi, ar interesi iepazīst un ar prieku no-
garšo un ēd visu. Nezinu kā ir Rīgā. Mēs dzī-
vojam priviliģētā vietā, tiešā dabas tuvumā.

J.: Teiksmainā Krimuldas logo kā uzņē-
muma darbības vietas atpazīstamības zīme 
būtu noderīga, realizējot produkciju.

Eiropas fondi
Kad pieteicāmies bioloģiskajai sertifikā-

cijai, Lauksaimnieku Atbalsta dienestā mē-
ģinājām pieteikties, bet nevienam nepatīk 
mūsu saimniekošanas metode, jo vieglāk ir 
samaksāt par dažu kultūru audzēšanu. Mums 
ir vairāk kā 40 kultūras, kur dažas stādam 
vairākkārt sezonā. To visu varētu pieteikt, 
bet aprakstīšana aizņemtu pārāk daudz laika 
un tam laika mums nav.

Par sēšanu un stādīšanu
J.: Katru gadu ir kādi neparedzami apstāk-

ļi, kuri izjauc plānus un jāsēj vai jāstāda no 
jauna. Tāpēc reāli stādam vairākas sēklu par-
tijas, viena kultūra nomaina nākamo. Pirmos 
gadus tā nebija, tagad esam vairāk pielāgoju-
šies apstākļiem. 

I.: Darbības pierakstām, lai atcerētos kā 
nākamgad nevajag darīt vai tieši labi sanāk. 
Mēs neesam tipiski lauksaimnieki, pēdējie 
sēšanas darbi mums notiek vēl jūlijā. Plāno-
jam darbus tā, lai paši ar visu tiktu galā. 

J.: Ar lauku darbiem ir tā, ka reizēm jāiet 
uz lauka, kad jau saule karsē. Lauksaimnieku 
darbs ir grūts, jābūt aicinājumam to darīt. Ir 
bijuši cilvēki, kas pieteikušies pie mums strā-
dāt, vairāk domājot par romantiku. Putniņi 
dzied, zālīte zaļa, kaut ko padarīt. 

Arī mājražotāji
I.: Par pārstrādi sākām domāt, jo tik nelie-

lā saimniecībā kā mūsējā, ir jārealizē viss ko 
izaudzējam. Marinēšana mums nepadevās, jo 
marinējumus neēdam, tāpēc pircējiem nevaru 
ieteikt. Nemāku pārdot to, ko pati neēdu. 

Esam mājražotāji. Žāvējam dārzeņus, 
garšvielas un augus, kas mūsu senčiem bija 
zināmi lietošanā kā veselības uzlabotāji. Arī 

rabarberi, sīpoli un bietes tiek izkaltēti un sa-
malti. Kabači un gurķi arī tiek žāvēti. Kaba-
či ir labs miltu aizstājējs tiem, kas nedrīkst 
lietot miltus. Uzskatu, ka tā ir nenovērtējama 
bagātība. Ceturto gadu mums ir šie pulveri. 
Tas mums sanāca nejauši, vēl maijā nezinā-
jām, ka jau augustā būt padsmit veidi ar šiem 
pulveriem. Šobrīd pieejami 28 veidi, kopumā 
mēs esam gatavojuši 42 veidus augu un dār-
zeņu žāvējumu. Pati biju sajūsmā, ka vēl kaut 
kādā veidā var iekļaut dārzeņus ēdienkartē.  
Kabacis kā iebiezinātājās, bietes kā efektīva 
krāsviela. Uzturvērtība turklāt vai nu sagla-
bājas vai pilnveidojas. Pie putrām pieliekot  
klāt šādu pulveri var iemānīt dārzeņus tiem, 
kas tos svaigā veidā nevēlas lietot. Topinam-
būra pulveris ar klātesošo inulīnu ir zelta vēr-
tē tiem, kam ir paaugstināts cukura līmenis. 

J.: Skaists noformējums ir svarīgs, jo cilvē-
ki ēd vispirms ar acīm. Tas ir mans lauciņš, jo 
esmu mācījies mārketingu. 

I.: 2010. gadā vēl nebija izkristalizējies 
veids kā gribam darboties. Biju uztaisījusi 
kulināro blogu, kurā stāstīju par dārzeņu ga-
tavošanu. Toreiz radās Absolūts ēd un diez-
gan labi kalpoja mums par atpazīšanas zīmi. 
Apzināti izlēmām palikt pie tā. 

Produktu svaigums – klientiem
J.: Varam konkurēt ar produktu svaigumu, 

ko piegādājam klientiem. Dārzeņus vasarā 
vācam iepriekšējā vakarā, nākamajā dienā 
vedam klientiem. Pat nepaiet 24 stundas kā 
izaudzētais, novāktais, jau ir pie klienta.

Daudzi novērtē, ka mūsu piedāvājums ir 
svaigs, kaut arī nedaudz dārgāks, ņemot vērā 
arī piegādi.

Darbu sadale
I.: Mums darbības jomas ir sadalītas. Ju-

ris rēķina visas pašizmaksas, arī elektrības 
izmaksas, arī tehniskie risinājumi un praktis-
kie darbi ir viņa ziņā. Mana sfēra ir darbs ar 
klientiem, to atrašana.

J.: Mūsu ģimenē tā ir iegājies, ka vien-
mēr mājās ir bijis mazs bērns, tāpēc Ilzei 
nākt uz lauka strādāt nav efektīvi. Ilze sāka 
ar tirgošanu, komunikāciju, tas viņai veicas 
apvienojumā ar bērnu pieskatīšanu un mājas 
darbiem. Man visvairāk sanāk darboties ārā, 
svaigā gaisā. 

Izveidojusies laba komanda
Iesākot mūsu darbības bioloģiskajā lauk-

saimniecībā, gaidītā atbalsta vietā, no apkār-
tējiem sastapāmies ar skepsi. Tāpēc, paļaujo-
ties uz sevi un vienam uz otru, izveidojās laba 
komanda. Mums labprāt palīdz mūsu divi 
dēli un divas meitas: dēls Ernests (11), meita 
Intra (10), dēls Jānis (5), meita Egija (4). Esam 
izvēlējušies Siguldas izglītības iestādes, jo tā 
mums ir ērtāk, pārvadājumus apvienojot ar 
produkcijas piegādi.

Apkārtnes labiekārtošana top laika gaitā, 
bet darba pietiks apmēram pieciem, sešiem 
gadiem. Visvairāk vajadzīgs laiks un darbs, 
un pierādījies tas, ka pašiem ar visu jātiek 
galā. 

Pieņemam, kā ir
J.: Ar laika apstākļiem tā ir, ka tos nevar 

kontrolēt, nedz arī paredzēt, tāpēc pieņemam 
kā ir. Tad arī dzīvē vieglāk.

Lauksaimniekam ir jābūt neglābjamam 
optimistam. Lai cik tev garas rokas, vienmēr 
tomēr par īsām. Bērnus iesaistām darbos, 
bet nevar arī pārspīlēt. Viņi nevar ilgsto-
ši koncentrēties, ņemot vērā vecumposma 
 īpatnības.  

Pieejā jāsaglabā elastība
Visu laiku mēģinām kaut ko jaunu, jo uz 

vietas nevar sēdēt. Ejot uz mērķi, izmanto-
jam dažādas izdevības,- skatāmies, pielāgo-
jamies. Pluss, ka strādājam ar savu kapitālu, 
tāpēc nav jāatskaitās citiem- ko darīsi vai 
kāpēc nedarīsi. Tas ir viens no iemesliem, 
kāpēc nepiesakāmies pie platību maksāju-
miem.

Ja cilvēks grib darīt
I.: Latvijā var strādāt laukos, atrast savu 

nišu, ja cilvēks grib darīt un redz mērķi. Ir 
tādi, kuri uzreiz vēlas peļņu. Mēs akcentējam 
to, ka ir darbs un tas var vainagoties ar labiem 
panākumiem. 

J.: Esmu divas vasaras strādājis algoto dar-
bu uz laukiem Anglijā. Nav tur tāda milzīgā 
darba alga, pie tam prasības ir lielas un dzīves 
dārdzība arī. Algu Latvijā var nopelnīt tādu 
pašu kā tur, ja strādā gudri. Un dzīvošana 
Latvijā ir gan lētāka, gan patīkamāka.   

Sagatavoja Ināra Miškina

Lēdurgas Dendroparkā jauni stādījumi 
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Gandrīz ikvienam cilvēkam ir kāds va-
ļasprieks jeb hobijs, bet dažiem tie ir pat 
vairāki. Vieniem tā ir iespēja atpūsties no 
pelēkās ikdienas vai darba, savukārt ci-
tiem- attīstīt savas radošās spējas. Lēdur-
gas bibliotēkā regulāri ir bijušas apskatā-
mas dažādu vaļasprieku izstādes. 

Šoreiz tā ir krustdūrienos izšūtu rok-
darbu izstāde. Izstādē ar saviem darbiem 
piedalās 4 dalībnieces. Izstādes idejas au-
tore bija Ilze Runce, kas bija redzējusi un 
priecājās par Annas Mūrnieces izšūtajiem 
spilveniem un Dinas Tilakas gleznām.

Visu jūnija un jūlija mēnesi bibliotēkā ap-
skatāmi 15 dažāda izmēra Annas Mūrnieces 
izšūtie  dekoratīvie spilveni ar putnu, dzīv-
nieku, puķu attēliem. Daudzi izšuvumi ir 
dāvināti radiem, draugiem un paziņām.

Dina Tilaka piedāvā apskatīt un priecā-
ties par 15 dažāda lieluma gleznām ar da-
bas ainavām, putnu, dzīvnieku un ziedu 
motīviem.  

Simpātiskas un interesantas ir Ilonas Eg-
lītes izšūtās glezniņas. Tās tapušas savam 
priekam un kā dāvana mīļiem cilvēkiem, tā 
radot divkāršu prieku. 

Varam apbrīnot un priecāties par Līgas 
Rostokas daudzveidīgo darbu klāstu. Ar 
humora pieskaņu izšūti darbiņi pirts telpas 
noformēšanai, lielā dabas ainavas glezna 
veidota no 114 diegu krāsu niansēm. Glez-
nas, kurās atveidotas abas Līgas meitas, iz-
šūtas pēc fotogrāfijām. Skatītāji ieinteresēti 
pakavējas arī pie melnbaltā krāsā izšūtajām 
8 gleznām. Šis vaļasprieks apliecina ne vien 
autores prasmi, bet arī ļoti lielo pacietību. 
Līgai ir izdevies atrast savu vaļasprieku, 
kas priecē gan pašu, gan pārējos.

Visu dalībnieču izstādē izliktie darbi 
pārsteidz ar toņu bagātību, smalkumu un 
rūpīgo roku darbu. Visas dalībnieces at-
zīst, ka nodarbe nav viegla, jāapbruņojas ar 
milzu pacietību, jābūt ļoti uzmanīgai, taču 
rezultāts sniedz neizsakāmu gandarījumu. 
Un, nenoliedzami, izšūšana krustdūrienā ir 
aizrautīgs brīvā laika pavadīšanas veids.

Ja ir vēlme īstenot kādu rokdarbu projek-
tu krustdūrienu tehnikā: 
• vērts ielūkoties specializētajos rokdar-

bu žurnālos un grāmatās, kur ir dotas ne 
vien shēmas, bet arī darba gaita un vērtīgi 
padomi gatavojot dāvanas jebkuriem svēt-
kiem,

• neskaitāmas idejas ar maksas un bezmak-
sas shēmām ir pieejamas arī internetā.
Arī Lēdurgas bibliotēkā ir pieejamas grā-

matas par rokdarbiem, tāpat izmantojami 
žurnāli “Čaklās rokas” un “Rokdarbi”. Tie 
papildina izlikto izstādi.

Izstāde apskatāma bibliotēkā darba 
laikā. 

Aicinu arī citus lēdurdziešus un viņu 
draugus iepazīstināt ar saviem vaļasprie-
kiem un kopīgi veidosim izstādi. Jebkurš 

vaļasprieks liecina, ka cilvēks ir radošs, 
viņš sevi attīsta, prot atpūsties un sagādāt 

prieku ne tikai sev, bet arī citiem.
Lēdurgas bibliotēkas vadītāja  K. Jēkabsone

“Par prieku sev,
Par prieku Tev…”

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma 
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības no-
saukums

Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes os-
tas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība

Ierosinātājs AS “Skulte LNG Terminal”
Reģistrācijas Nr. LV40103976384
Tīmekļa vietne: www.skultelng.lv

Paredzētās darbības ie-
spējamās norises vietas

Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un  Sējas novads

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 
pieņemts 2016.gada 24.maijā.
Paredzētās darbības ap-
raksts:

Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas 
akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Sašķidrinātās dabasgāzes 
terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 
m3. 
Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases ga-
rumu ~ 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuve-
nais garums zemūdens cauruļvadam līdz krasta zonai - 5,5 km, zem kāpu zonas - 0,5 
km un sauszemes pazemes cauruļvada garums ~ 33,5 km. Projektējamā gāzes vada 
diametrs  - DN 700 mm, darba spiediens gāzes vadā - 55 bar.
Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „Via Baltica” piedāvāti 3 tra-
ses alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un 
„Lauči”.  Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs 
apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvari-
antu). Projekta pārrobežu ietekme nav paredzama.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes norises laiks 
un vieta

• 2019.gada 29.jūnijā plkst. 11.00 Krimuldas Tautas nama zālē, 
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
• 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00 Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160
• 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00 Limbažu novada domes zālē, 
Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
• 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00 Sējas  novada domes zālē, 
„Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Laiks un vieta, kur sabied-
rība var iegūt informāciju 
par paredzēto darbību un 
iepazīties ar sagatavota-
jiem dokumentiem

• AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietne www.skultelng.lv
• Limbažu novada dome (darba laikā), Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, 
LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv
• Krimuldas novada dome (darba laikā), Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pa-
gasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai tīmekļa vietnē www.krimulda.lv
• Sējas novada dome (darba laikā), “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 vai 
tīmekļa vietnē www.seja.lv
• Saulkrastu novada dome (darba laikā), Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, LV- 2160 vai tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.jūlijam Vides pārrau-
dzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: 
vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

Izšūšana krustdūrienā ir aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids
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Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanā 
jūnijā

Pašvaldībās tiek vērtētas maksas izmaiņas
ZAAO speciālisti piedalās pašvaldību komitejās un domes 

sēdēs, lai skaidrotu nepieciešamās izmaiņas maksā par nešķi-
rotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atgādinām, ka pie-
augot ar pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām, tādām 
kā personāla izmaksas, degvielas izmaksas, autotransporta ser-
visa pakalpojumu izmaksas, par kurām ziņots 2019.gada marta 
Dalībnieku sapulcē, ZAAO lūdz pašvaldības pārskatīt maksu 
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāka-
jam periodam. Par plānotajām maksas izmaiņām klienti saņems 
paziņojumus. 

Vienlaikus uzņēmums turpina investēt atkritumu dalītās 
vākšanas sistēmā, kurā iesaistoties iedzīvotāji nesajutīs izmak-
su kāpumu, jo pārstrādei derīgos materiālus ZAAO savāc bez 
maksas.

Saimnieki aktīvi nodod lauksaimniecībā izmantoto 
iepakojumu

437 saimnieki jau izmantojuši iespēju pieteikties ZAAO or-
ganizētajā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma savākšanas 
akcijā. No lauku sētām bez maksas jau savākti vairāk nekā 2000 
m3 skābbarības ruļļu plēve, pārklājamā plēve skābbarības bed-
rēm, polipropilēna maisi, plastmasas kannas un kanniņas. Akci-
jai, kuras balvu fonds ir 500 eiro apmērā, ilgs līdz 30.jūnijam.

Iepakojuma savākšanu var pieteikt pa tālr.29221847. Atgā-
dinām, ka pakalpojums pieejams arī ārpus akcijas laika http://
www.zaao.lv/lv/saturs/lauksaimniekiem

Pausts viedoklis konferencē 
“Atkritumu apsaimniekošana 2019”

Tuvāko gadu laikā stāsies spēkā vairākas jaunas direktīvas, 
un atkritumu apsaimniekošanas nozarei būs jāsasniedz mērķi, 
kuru noteiktos rādītājus varēs panākt, tikai uzlabojot situāciju 
šķiroto atkritumu jomā un veicinot gan uzņēmumu, gan māj-
saimniecību apziņu par šādas rīcības nepieciešamību, atzīst 
konferences "Atkritumu apsaimniekošana 2019" eksperti, uz-
sverot, ka arī pašvaldībām šai jomai aizvien būs jāpievērš lielu 
uzmanību. 

Atskats uz konferenci un tās video ieraksts ZAAO mājaslapā

Uzņēmējdarbības forumā
ZAAO pārstāvis kā eksperts piedalījās "Sociālās uzņēmējdar-

bības forumā 2019". Pasākumā tika veikta sociālo uzņēmumu 
biznesa modeļa analīze un meklētas sociālo uzņēmumu sadar-
bības iespējas ar tradicionālo biznesu un pašvaldībām.

Vēl divos novados sagatavošanā  
līgumu tiešsaistes sistēma LAIPA

Norit darbs pie datu ievades tiešsaistes sistēmā LAIPA, kas ir 
instruments atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontrolei paš-
valdību teritorijās. LAIPA darbojas jau 17 pašvaldībās.

Vizītes pie uzņēmējiem un daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekotājiem

Lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus, notiek vizī-
tes pie katras pašvaldības lielāko uzņēmumu pārstāvjiem un 
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Klientu speciālisti 
konsultē par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un iepakoju-
ma nodošanu pārstrādei, kā arī uzklausa ieteikumus sadarbības 
uzlabošanai.

Pašvaldības diskutē par zaļajām vērtībām zīmolos
Pēc ZAAO iniciatīvas maija izskaņā Ziemeļvidzemes paš-

valdības pulcējās uz diskusiju par zīmolvedības un teritoriju 

plānošanas jautājumiem, akcentējot jautājumu – vai “zaļums” 
komunikācijas stratēģijās ir tikai šī brīža trends vai neatņema-
ma sastāvdaļa. 

Apkopoti lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijās 
nodoto atkritumu apjomi 

Noslēgusies Lielās Talkas laikā Ziemeļvidzemē savākto atkri-
tumu aizvešana uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas cen-
tru “Daibe”. Šogad kopējais ar ZAAO transportu savākto atkri-
tumu apjoms ir ievērojami mazāks kā pagājušajā gadā – 739 m3. 
Salīdzinot ar 2018.gadu, apjoms sarucis par 300 m3, kas mudina 
domāt, ka izveidotā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra 
pareizai atkritumu apsaimniekošanai ikdienā ir ērta.

Savukārt pavasara lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijās 
13 pašvaldībās kopā iedzīvotāji nodevuši ap 3500 m3 - vairākās 
pašvaldībās savāktais apjoms palicis nemainīgs, citās tas pieau-
dzis, divās – samazinājies.

Aktualizē atkritumu problēmu Baltijas reģionā
No 1. jūnija Cēsīs Vides risinājumu institūta Zinātnes un 

mākslas centrā “Brūzis” skatāma izstāde, kas aicina pievērst 
uzmanību mūsdienu pārmērīgajai patēriņa kultūrai un paska-
tīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu 
un risinājumu resursu nākotnes attīstībai. Starptautiski atzīti 
mākslinieki no 9 valstīm radījuši 14 mākslas projektus no mate-
riāliem, kas iegūti atkritumu poligonā “Daibe”, kā arī Latvijas 
un Igaunijas mājsaimniecībās. Novembrī izstāde būs apskatāma 
Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”.

URDA saņem jaunu mācību materiālu
URDA izsaka pateicību Valmieras 3.PII “Sprīdītis” un bied-

rībai “Daibes ilgtspējas centrs”, kuras Globālās izglītības tīkla 
Eiropā – GENE projekta ietvaros izveidoja mācību materiālu 
“Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums” un mult-
filmu vides zinībās, ar kuru arī URDA pedagogi varēs papildi-
nāt nodarbību saturu.

Mācību materiāla lejuplādes vieta http://www.urda.lv/lv/ma-
cibu-materiali/atkritumi-ka-resurss 

Izcilais 100
Ar svinīgu vairāk nekā 100 pašvaldību izglītības iestāžu su-

mināšanu atzīmēts ZAAO vides izglītības mācību gada noslē-
gums. Šis ir pirmais mācību gads, kurš aizvadīts Dabas un teh-
noloģiju parkā “URDA”.

Godināti skolēni un viņu pedagogi , kuri mācību gada laikā 
aktīvi piedalījās vides izglītības konkursos, apguvuši licencētu 
vides izglītības programmu, tostarp veikuši eksperimentus la-
boratorijā, darbojušies dabas takās un devušies ekskursijā, ie-
pazīstot Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Dai-
be” notiekošos atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Ar skatu no malas// OECD pētījums
Atkritumu pārstrādes veicināšanai Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācija (OECD) iesaka Latvijā paaugstināt 
nodokli par atkritumu apglabāšanu poligonos. 

OECD norāda – lai veidotu aprites ekonomikas pamatu, Lat-
vijai ir jāuzlabo atkritumu apsaimniekošana, jāpalielina atkri-
tumu rašanās novēršana un pārstrāde, kā arī jāstiprina ekono-
miskie instrumenti. Pārstrādes tirgu organizācija iesaka stipri-
nāt izmantojot sinerģiju ar kaimiņvalstīm. 

Pārskata publikācija http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_
relizes/?doc=27460

Sagatavoja 
 Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 28.02.2019. sēdes lēmumu

(prot. Nr.2, 14.p..p.)
PRECIZĒTI ar KND 24.05.2019. sēdes lēmumu

(prot. Nr.5, 11.p.)
PRECIZĒTI ar KND 26.04.2019. sēdes lēmumu

(prot. Nr.4, 15.p.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 
„Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība  

Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs,  
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā no-

tiek bērnu reģistrēšanas rindā, uzņemšana un atskaitīšana Krimuldas 
novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), 
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – 
pirmsskolas izglītības programma).

2. Bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei reģistrē vienotā 
pašvaldības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā (turpmāk – 
reģistrs), kurš pieejams tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

3. Pirmsskolas izglītības programmās tiek uzņemti bērni no 18 (astoņpad-
smit) mēnešu vecuma līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākša-
nai.

4. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst līdz obligātās pamat-
izglītības vecuma sasniegšanai, ja tās apgūšana netiek pagarināta vai 
saīsināta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.

5. Bērniem tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve 
vienlaicīgi tikai vienā izglītības iestādē pēc bērna likumiskā vai cita 
bērna pārstāvja izvēles.

6. Mācību gads un programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā 
gada 1. septembrī.

7. Reģistrējot bērnus reģistrā un uzņemot bērnus izglītības iestādē jāievēro 
šie noteikumi, izglītības iestādes nolikums, Izglītības likums, Vispārē-
jās izglītības likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti.

II. Bērnu reģistrācijas un pieteikuma 
sistematizēšanas kārtība

8. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē var reģistrēt no bērna dzimšanas reģistrācijas 
dienas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža).

9. Bērna likumiskais pārstāvis, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības 
iestādē:
9.1. elektroniski reģistrē bērnu reģistrā – tīmekļvietnē www.epakalpo-

jumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot vēlamo izglītības iestādi 
(prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura ne-
pieciešama vieta izglītības iestādē;

9.2. vai iesniedz Lietvedības nodaļā vai Valsts un pašvaldības vienota-
jā klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas 
pagastā, Krimuldas novadā (turpmāk – KAC) pieteikumu (1. 
pielikums), norādot vēlamo izglītības iestādi, un laiku (mācību 
gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē un 
uzrāda KAC darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu 
un bērna dzimšanas apliecību.

10. Cits bērna pārstāvis (kas nav bērna likumiskais pārstāvis), lai pieteiktu 
bērnu uzņemšanai izglītības iestādē – reģistrētu reģistrā:
10.1. iesniedz KAC pieteikumu (1. pielikums), norādot vēlamo izglītī-

bas iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi), no 
kura nepieciešama vieta izglītības iestādē;

10.2. uzrāda KAC darbiniekam dokumentu uz kura pamata ir tiesīgs 
pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav Krimuldas novada pašval-
dības rīcībā):

 10.2.1. bērna pārstāvja pilnvarotā persona uzrāda personu aplie-
cinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu 
apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības 
rīkoties bērna interesēs (notariāli apstiprinātu pilnvaru);

 10.2.2. cits bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu aplieci-
nošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu 

apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības 
rīkoties bērna interesēs.

 10.2.3. Ja pieteikumu iesniedz bērna pārstāvja pilnvarotā perso-
na, tad reģistrā, kā pieteicēju norāda vecāku, kurš ir izdevis piln-
varu.

11. Bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis, kurš iesniedz pieteikumu 
(1. pielikums) KAC, pārbauda pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, 
apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplā-
ru. KAC darbinieks aizpilda pieteikumu reģistrā, izdrukā un iesniedz 
bērna likumiskajam vai citam bērna pārstāvim pieteikuma izdruku no 
reģistra ar piešķirto individuālo reģistrācijas kodu. Pirms pieteikuma 
aizpildīšanas KAC darbinieks  pārbauda, vai bērns jau nesaņem pakal-
pojumu izglītības iestādē un nav reģistrēts datubāzē.

12. KAC darbinieks pieteikumu nereģistrē, ja:
12.1. bērns jau saņem pakalpojumu izglītības iestādē;
12.2. pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir reģistrēts jau iepriekš;
12.3. ja bērns ir sasniedzis obligātās pamatizglītības vecumu.

13. Ja tehnisku iemeslu dēļ reģistrā nav iespējams aizpildīt pieteikumu vai 
nevar pārbaudīt, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu izglītības iestādē 
un  nav reģistrēts reģistrā, personai ir tiesības aizpildīt pieteikumu un 
iesniegt to KAC, kurš nodrošina pieteikuma ievadīšanu reģistra datu-
bāzē iesniegšanas secībā. Ja pēc datubāzes tehnisko problēmu novēr-
šanas tiek konstatēts 13. punktā minētais, KAC pilnvarotais darbinieks 
informē bērna likumisko vai citu bērna pārstāvi par pieteikuma anu-
lēšanu, nosūtot rakstveida paziņojumu (uz norādīto saziņas kanālu - 
elektroniski vai pa pastu).

14. Pēc bērna reģistrēšanas reģistrā līdz vietas piešķiršanai izglītības iestā-
dē bērna likumiskais pārstāvis vai cits bērna pārstāvis var:
14.1. veikt izmaiņas – mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vē-

lamajām pašvaldības izglītības iestādēm, izglītības programmu 
un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura bērnam nepieciešama 
vieta pirmsskola izglītības apguvei izglītības iestādē (bērna liku-
miskie pārstāvji – tīmekļvietne www.epakalpojumi.lv vai iesnie-
dzot iesniegumu KAC (2. pielikums), vai cits bērna likumiskais 
pārstāvis – iesniedzot iesniegumu KAC (2. pielikums). Veicot 
izmaiņas, pieteikuma reģistrācijas datums rindā saglabājas sā-
kotnējais;

14.2. atsaukt pieteikumu (bērna likumiskie pārstāvji – tīmekļvietnē 
www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu KAC (3. pieli-
kums), vai cits bērna likumiskais pārstāvis – iesniedzot iesniegu-
mu KAC (3. pielikums).

15. Reģistra sistematizēšanas vispārīgie nosacījumi:
15.1. visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti sistēmā. Pietei-

kumus reģistrē, ievērojot personas datu aizsardzības nosacīju-
mus;

15.2. bērna vieta reģistrā tiek noteikta atbilstoši bērna dzimšanas ga-
dam un pieteikuma reģistrācijas datumam starp šajā gadā dzi-
mušajiem bērniem;

15.3. bērni, kuriem nav piešķirta vieta Krimuldas novada pašvaldības 
izglītības iestādē bērna pārstāvja, aizbildņa, bērna pārstāvja piln-
varotās personas vai cita bērna likumiskā pārstāvja norādītajā 
vēlamajā mācību gadā un mēnesī, paliek rindā, saglabājot rindā 
pieteikuma reģistrācijas datumu;

15.4. reģistrā bērnam piešķir statusu atbilstoši iesniegtajiem dokumen-
tiem un 24. punktā noteiktajai prioritātei, katram bērnam piešķi-
rot individuālo reģistrācijas kodu, pēc kā bērna pārstāvis, aizbild-
nis, bērna pārstāvja pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais 



KNV 2019 Nr. 11 – JŪNIJS 13
pārstāvis var sekot līdzi bērna virzībai rindā;

15.5. sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērna 
pieteikums reģistrā tiek atcelts.

16. Bērna likumiskajam vai citam pārstāvim ir pienākums viena mēneša 
laikā personīgi, ierodoties Krimuldas novada domē vai rakstveidā vai 
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu informēt Krimuldas novada 
pašvaldību, ja ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai 
reģistrā, vai nepieciešams veikt izmaiņas sākotnējā pieteikumā vai ie-
sniegumā par prioritāro kārtību. Pēc iesnieguma saņemšanas, reģistrā 
tiek aktualizēti dati vai bērns tiek izslēgts no reģistra.

III. Bērna uzņemšana izglītības iestādē
17. Bērna uzņemšana izglītības iestādē notiek saskaņā ar izglītības iestā-

des lēmumu par vietas piešķiršanu.
18. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu, līdz 20. maijam, ziņo Krimuldas 

novada pašvaldībai par plānoto uzņemamo bērnu skaitu izglītības ies-
tādē ar 1. septembri, atbilstoši vecuma grupām. 

19. Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datu-
bāzē izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot 
plānoto bērnu skaitu katrā grupā un noteiktās prioritātes bērnu uzņem-
šanai izglītības iestādē (24. punkts). Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj 
tikai tos bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek 18 mēneši vai vairāk 
un pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā mā-
cību gadā. 

20. Izglītības iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā, ievērojot grupās 
brīvo vietu skaitu, uzņemšanas prioritātes (24. punkts) un, nepārsnie-
dzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

21. Izglītības iestādes vadītājs komplektē grupas, ievērojot bērnu vecu-
mu kalendārajā gadā. Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits 
pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā, atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām.

22. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas izglītības iestādē 
uzņemto bērnu skaits nesasniedz vai pārsniedz normatīvajos aktos 
noteikto skaitu grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecuma bēr-
nu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kuri ir 
vistuvāk obligātās izglītības apguves vecumam, nosakot prioritāri, ka 
vienā grupā tiek uzņemti bērni, kuriem ir atšķirīgs dzimšanas gads, bet 
mazāka gadu starpība.

23. Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta attiecīgajā vecuma grupā, tad 
brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam, kurš ir reģis-
trēts reģistrā.

24. Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prioritārā secībā:
24.1. kuriem pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta, 

saskaņā ar šo noteikumu VI. nodaļu, ja bērna dzīvesvieta ir dek-
larēta Krimuldas novada administratīvajā teritorijā;

24.2. ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos;
24.3. bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Krimuldas 

novada administratīvajā teritorijā;
24.4. Krimuldas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, par 

kuru Sociālais dienests ir iesniedzis atzinumu par pakalpojuma 
nepieciešamību;

24.5. bērni, kuri atrodas aizbildnībā, audžuģimenē vai pirmsadopcijas 
aprūpē un bērns ir deklarēts Krimuldas novada administratīvajā 
teritorijā;

24.6. Krimuldas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no 
daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni);

24.7. izglītības iestādes darbinieka bērns, ja bērna dzīvesvieta ir dek-
larēta Krimuldas novada administratīvajā teritorijā un, ja darbi-
nieks uzsāk darba tiesiskās attiecības tajā pašā izglītības iestādē;

24.8. bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Krimuldas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, ja kādam no bērna māsām vai brāļiem jau ir 
piešķirta vieta tajā pašā izglītības iestāde;

24.9. bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Krimuldas novada adminis-
tratīvajā teritorijā;

24.10. bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Krimuldas novada admi-
nistratīvajā teritorijā;

25. Noteikumu 24.2.-24.8. punktos noteiktajos gadījumos, ja iestājas kāda 
no prioritātēm, iesnieguma iesniedzēji 10 (desmit) darba dienu laikā 
informē Krimuldas novada pašvaldību, iesniedzot iesniegumu KAC 
(4. pielikums).

26. Izglītības iestāde, bērnam vietu piešķir, ņemot vērā bērna likumiskā 
vai cita bērna pārstāvja norādīto informāciju par vēlamo (prioritāro) 
izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams sistēma piedāvā nākamo priori-

tāri izvēlēto iestādi. Sistēma var piešķirt bērnam vietu citā Krimuldas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja nav brīvu vietu 
nevienā no norādītajām vēlamajām (prioritārajām) iestādēm. Ja netiek 
piedāvāta vieta vēlamā iestāde, ir iespējams piedāvāto izglītības iestādi 
apmeklēt uz noteiktu laiku, saglabājot vietu rindā un gaidot uzaicinā-
jumu uz vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi (šādā gadījumā bērnam 
vietu rindā saglabā un tiek norādīts “Mācās uz laiku”).

27. Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks (uz norādīto saziņas kanālu - 
elektroniski vai pa pastu) nosūta paziņojumu bērna likumiskajam vai 
citam bērna pārstāvim “Par vietas piešķiršanu” – uzaicinājumu piekrist 
bērna uzņemšanai izglītības iestādē.

28. Paziņojumā “Par vietas piešķiršanu” norādīts:
28.1. uzņemšanas datums izglītības iestādē;
28.2. kontaktinformācija ar ko sazināties vai kā elektroniskā veidā da-

tubāzes sistēmā norādīt, ka atsakās bērna uzņemšanai izglītības 
iestādē;

28.3. informācija, ka gadījumā, ja piekrīt piešķirtajai vietai izglītības 
iestādē, līdz 1. augustam ir jāiesniedz iesniegums par bērna uz-
ņemšanu izglītības iestādē (5. pielikums), aizbildņiem jāuzrāda 
lēmums par aizbildņa iecelšanu, bērna pārstāvja pilnvarotā per-
sona uzrāda dokumentu (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta 
pilnvara), cits bērna likumiskais pārstāvis uzrāda dokumentu, kas 
dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs, , bērna medicīniskās 
karte (veidlapa 026/u) ar speciālista slēdzienu par bērna veselības 
stāvokli, izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes 
par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām vai profilaktiskās po-
tēšanas kartes kopija (veidlapa Nr. 063/u) un jāparaksta līgums 
izglītības iestādē.

29. Šo noteikumu 28.3. punktā minētos dokumentus  iestādes vadītājs 
kārto atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem. Tie tiek glabāti laika 
posmu, kas nav īsāks par laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi 
un noteikts iestādes lietu nomenklatūrā.

30. Ja vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta mācību gada laikā (gadījumos, 
kad ir atbrīvojusies vieta izglītības iestādē), tad bērna likumiskais vai 
cits bērna pārstāvis noteikumu 28.3. punktā minētos dokumentus ie-
sniedz un līgumu paraksta ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 
dokumenta “Par vietas piešķiršanu” nosūtīšanas dienas, ja dokuments 
nosūtīts elektroniski uz elektronisko pasta adresi, 15 (piecpadsmit) dar-
ba dienu laikā, ja dokuments nosūtīts pa pastu.

31. Ja bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis paziņojumā “Par vietas 
piešķiršanu” noteiktajā termiņā piekrīt piešķirtajai vietai izglītības ies-
tādē, ir iesniedzis dokumentus un parakstījis līgumu, iestādes vadītājs 
reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē. 

32. Ja bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis paziņojumā “Par vietas 
piešķiršanu” noteiktajā termiņā atsakās (6. pielikums) no piešķirtās 
vietas izglītības iestādē:
32.1. ja izglītības iestāde nav norādīta kā 1. prioritāte, bērnam tiek 

saglabāta vieta reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datu-
mam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta izglītības iestādē, 
kura norādīta kā 1. prioritāte, un brīvo vietu piedāvā rindas kārtī-
bā nākamajam bērnam atbilstoši noteikumu nosacījumiem;

32.2. ja izglītības iestāde ir norādītā kā 1. prioritāte, bērns tiek izslēgts 
no reģistra. Bērna likumiskajam vai citam bērna pārstāvim ir tie-
sības iesniegt jaunu pieteikumu bērna  reģistrācijai pirmsskolas 
izglītības apguvei izglītības iestādē. Brīvo vietu piedāvā rindas 
kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši noteikumu nosacījumiem.

33. Ja bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis ir piekritis piešķirtajai 
vietai (t.i. reģistrā nav atteicies no piešķirtās vietas) un paziņojumā “Par 
vietas piešķiršanu” noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus un 
nav parakstījis līgumu, un, ja nav bijuši kādi nepārvaramas varas aps-
tākļi līguma noslēgšanai, bērns tiek izslēgts no reģistra.

IV. Kārtība, kādā bērnu izslēdz no reģistra
34. Pieteikumu bērna uzņemšanai izglītības iestādē anulē (izslēdz bērnu 

no reģistra), pamatojoties uz izglītības iestādes lēmumu, šādos gadī-
jumos:
34.1. saņemts bērna likumiskā vai cita bērna pārstāvja iesniegums par 

bērna izslēgšanu no reģistra vai, ja bērna likumiskais vai cits bēr-
na pārstāvis pats personīgi anulē pieteikumu tīmekļvietnē www.
epakalpojumi.lv;

34.2. ja bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis noteiktajā termiņā 
nav iesniedzis dokumentus un nav parakstījis līgumu, atbilstoši 
šo noteikumu 33. punkta nosacījumiem;
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35. Par bērna izslēgšanu no reģistra izglītības iestādes atbildīgais darbi-

nieks (uz norādīto saziņas kanālu - elektroniski vai pa pastu) nosūta 
paziņojumu bērna likumiskajam vai citam bērna pārstāvim 5 (piecu) 
darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par bērna izslēgšanu no re-
ģistra. 

V. Kārtībā, kādā bērnu atskaita no izglītības 
iestādes

36. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi laika pe-
riodā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta izglītības iestādē 
tiek saglabāta, pamatojoties uz bērna likumiskā vai cita bērna pārstāvja 
iesniegumu vai ārsta atzinumu. 

37. Ja bērns (līdz obligātās izglītības vecuma sasniegšanai) bez attaisnoju-
ma neapmeklē izglītības iestādi vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi, izglītības 
iestādes vadītājs ierakstītā vēstulē nosūta bērna likumiskam vai citam 
bērna pārstāvim pieprasījumu par bērna neierašanās iemesliem.

38. Bērna likumiskam vai citam bērna pārstāvim 10 (desmit) darba dienu 
laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz paskaidrojums par 
neapmeklēšanas iemesliem. Ja bērna likumiskais vai cits bērna pār-
stāvis neiesniedz paskaidrojumu 10 (desmit) darba dienu laikā vai pa-
skaidrojumā nav minēti attaisnojoši iemesli, izglītojamais tiek atskai-
tīts, pamatojoties uz izglītības iestādes lēmumu.

39. Bērnu atskaita no izglītības iestādes ar iestādes vadītāja lēmumu:
39.1. pēc bērna likumiskā vai cita bērna pārstāvja iniciatīvas (rakstisks 

iesniegums);
39.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;
39.3. noteikumu 38F. punktā noteiktajā gadījumā;
39.4. pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas vai citas kompetentas 

institūcijas slēdziena, kas nepieļauj izglītības iestādes apmeklē-
šanu.

40. Ja bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes, par to tiek rakstiski pa-
ziņots bērna likumiskajam vai citam bērna pārstāvim 5 (piecu) darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Pēc atskaitīšanas bērns var tikt 
atkārtoti uzņemts reģistrā, iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā, ja 
nepastāv apstākļi, kas bijuši par pamatu atskaitīšanai.

VI. Bērna obligātā sagatavošana pirmsskolas 
izglītības programmā

41. Bērna likumiskais vai cits bērna pārstāvis, kuru bērns līdz obligātās iz-
glītības vecuma sasniegšanas nav apmeklējis izglītības iestādi, piesaka 
bērnu obligātajai sagatavošanai pirmsskolas izglītības programmā. 

42. Ja izglītības iestādē nav iespējams uzņemt bērnu obligātās izglītības 
vecumā, izglītības iestādes vadītājs informē Krimuldas novada pašval-
dību, kura nodrošina vietu citā izglītības iestādē.

43. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns apgūst obligāto pirmssko-
las izglītību, bērna likumiskam vai citam bērna pārstāvim jāiesniedz 
rakstisks citas izglītības iestādes apliecinājums par bērna uzņemšanu. 
Tika pēc apliecinājuma saņemšanas esošā izglītības iestāde izsniedz 
bērna personas dokumentus.

44. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns 
var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar bērna li-
kumiskā vai cita bērna pārstāvja vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pama-
tojoties uz ģimenes ārsta atzinumu un bērna likumiskā vai cita bērna 
pārstāvja iesniegumu, iesniedzot dokumentus izglītības iestādes vadī-
tājam līdz attiecīga gada 30. aprīlim.

VII. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

45. Izglītības iestādes, atbildīgās personas vai KAC darbinieka faktisko 
rīcību un pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi var 
apstrīdēt Krimuldas novada domē.

46. Krimuldas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajo-
na tiesā, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums
47. Atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2013. gada 

31.maija saistošos noteikumus Nr. 5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs”.

1. pielikums
Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada domei

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:  
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt ______________________________________
  bērna vārds, uzvārds, 
personas kods ______________________, dzimšanas datums ___________
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Ar ciparu atzīmē vēlamo izglītības 
iestādi prioritārā secībā ** Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese

PII “Krimulda” (vispārējā programma) Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144
PII “Ezerciems” (vispārējā programma) Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PI grupa (vispā-
rējā programma)

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, “Skala”, Lēdurga,  Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., LV-4012

** Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII “Krimulda”, bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII “Ezerciems” un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu “1” PII “Krimulda” un ciparu “2” PII “Ezerciems”. Var norādīt visas trīs 
izglītības iestādes prioritārā secībā.

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no _____gada _________mēneša.

Esmu informēts, ka:
• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāinformē personīgi vai elektroniski Krimuldas novada dome;
• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu šiem noteikumiem.
Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzī-

votāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācības un 
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2. pielikums
Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada domei

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:  
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas PIETEIKUMĀ Nr. ________
Izmaiņas vēlos veikt (atzīmēt ar “x” atbilstošo)
 □ informācijā par prioritāro izglītības iestādi
 □ kontaktinformācijas datos
 □ cita informācija

Vēlos veikt šādas izmaiņas (atbilstošajā sadaļā atzīmē atbilstošo).
Vēlamā Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības programmā:ē:

Ar ciparu atzīmē vēlamo izglītības 
iestādi prioritārā secībā ** Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese

PII “Krimulda” (vispārējā programma) Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144
PII “Ezerciems” (vispārējā programma) Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PI grupa (vispā-
rējā programma)

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, “Skala”, Lēdurga,  Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., LV-4012

** Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII “Krimulda”, bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII “Ezerciems” un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu “1” PII “Krimulda” un ciparu “2” PII “Ezerciems”. Var norādīt visas trīs 
izglītības iestādes prioritārā secībā.

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no _____gada _________mēneša.
Veikt izmaiņas šādos kontaktinformācijas datos:__________________________________________________________________________________________
Citas izmaiņas:__________________________________________________________________________________________________________________

Esmu informēts, ka:
• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāinformē personīgi vai elektroniski Krimuldas novada dome;
• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu šiem noteikumiem.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzī-

votāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācības un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu 
(Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā 

nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas 
prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar 

personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: 
datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu 
(Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā 

nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas 
prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar 

personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: 
datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/
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3. pielikums

Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada domei

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:  
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI 
PAŠVALDĪBAS BĒRNU RINDAS REĢISTRĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI
Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. ________ 
par ______________________________, personas kods _______________________________,
  bērna vārds, uzvārds
dzimšanas datums ____________________, reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazi-
nies un piekrītu šiem noteikumiem.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodro-
šināšana ar vietām mācības un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), 
Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos 
Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā kon-

krētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura 
dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību 

aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, 
nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/

4. pielikums
Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada domei

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:  
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS
VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ  

PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas (prioritārā kārtībā)  pirmsskolas izglītības programmas apguvei Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
______________________________, personas kods _______________________________, dzimšanas datums ____________________, 
  bērna vārds, uzvārds

Pamatojums- _________________________________________________________________________________________________________________________________
Pielikumā: __________________________________________________________________________________________________________________________________



KNV 2019 Nr. 11 – JŪNIJS 17

Esmu informēts, ka:
• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāinformē personīgi vai elektroniski Krimuldas novada dome;
• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu uzņem-
šanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu 
šiem noteikumiem.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodro-
šināšana ar vietām mācības un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), 
Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos 
Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā kon-

krētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura 
dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību 

aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, 
nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/

5. pielikums
Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada domei

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:  
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt ______________________________, personas kods _______________________________, dzimšanas datums ____________________, 
   bērna vārds, uzvārds

pirmsskolas izglītības programmas _______________________________________________(programmas nosaukums),
apguvei no __________. gada ________________. 

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu uzņem-
šanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu 
šiem noteikumiem.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodro-
šināšana ar vietām mācības un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), 
Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos 
Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā kon-

krētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura 
dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību 

aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, 
nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/
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6. pielikums

Krimuldas novada domes 2019. g. 28. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Krimuldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādei ______________________________________________________

      iestādes nosaukums
vadītājai/am ____________________________________________________________  

       vārds, uzvārds

Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods _______________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis: ______________________________________________________________________________________________________

(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ bērna pārstāvis
 □ aizbildnis*
 □ pilnvarotā persona*
 □ cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 □ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu: 
 □ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

ATTEIKUMS  
NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no ______________________________, personas kods _______________________________, dzimšanas datums ____________________, 
   bērna vārds, uzvārds

piešķirtās vieta pirmsskolas izglītības programmas apguvei Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ____________________________________________________
___

            iestādes nosaukums

 □ Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR  norādīta kā prioritārā;
 □ Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu šiem noteikumiem.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzī-

votāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācības un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu 
(Pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs  izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojos Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
• Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā 

nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas 
prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar 

personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: 
datuaizsardziba@krimulda.lv. 

• Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv, www.krimulda.lv.

20__. gada __. ______.      _______________________________________________________________________
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja  paraksts, atšifrējums*** 

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.
epakalpojumi.lv/

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Pastāvošais tiesiskais regulējums, kādā Krimuldas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodroši-
nāšanas funkciju ir Krimuldas novada domes 31.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 5 “Par pirmsskolas vecuma 
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs”. 
Pilnveidojot   esošos   iekšējās   kontroles sistēmas elementus  pirmsskolas  izglītības  pieteikumu  reģistrēšanā  
un pirmsskolas    izglītības    pakalpojuma    piešķiršanā,    tiek    izstrādāts elektronisks    reģistrs    bērnu    reģis-
trācijai    pirmsskolas    izglītības pakalpojuma  saņemšanai.  Pakalpojums  tiks  nodrošināts  portālā,  kas pieej-
ams   tīmekļa   vietnē   https://www.epakalpojumi.lv/.   Tā   kā   ir izmaiņas pastāvošā kārtībā bērnu reģistrācijai 
pirmsskolas pakalpojuma saņemšanai, Saistošie noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Krimuldas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (turp-
māk – Saistošie noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību Krimuldas novada pašvaldī-
bas finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašval-
dības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Pašvaldības   atbildīgajam   darbiniekam,   kas   veic   bērna   un   bērna likumiskā  pārstāvja  datu  apstrādi  par  
vietu  piešķiršanu izglītības  iestādē,  turpmāk  nebūs  manuāli  jāpārbauda  bērna,  bērna likumiskā  pārstāvja  
deklarēto  dzīvesvietu  un  informāciju Valsts  izglītības  informācijas  sistēmā,  jo  starp  elektronisko  datu  
bāzi (bērnu  reģistru),  Valsts  izglītības  informācijas  sistēmu  un  Iedzīvotāju reģistru notiks datu apmaiņa 
elektroniskā veidā.
Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  tas  dos  iespēju  pašvaldībai  efektīvāk  un lietderīgāk izmantot pašvaldības laika 
un personāla resursus. 

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

6000 EUR

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

Nav

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Izglītības iestādes, atbildīgās personas vai KAC darbinieka faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar 
šo noteikumu izpildi var apstrīdēt Krimuldas novada domē.
Krimuldas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, normatīvajos aktos noteiktajos 
termiņos un kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Tika veiktas konsultācijas ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī notika tikšanās ar pirmsskolas 
iestāžu padomi un sniegti priekšlikumi par Saistošo noteikumu projektu..
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Pielikums Nr.1
Krimuldas novada pašvaldības

25.09.2015 saistošajiem noteikumiem Nr.12

Ielu un māju nosaukumu plāksnes paraugs

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 25.09.2015. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTĀ REDAKCIJA ar KND29.12.2015. sēdes lēmumu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 
„Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju  
noformēšanas un izvietošanas kārtību Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kri-
muldas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Krimuldas no-
vads) noformējamas un izvietojamas ēku numuru, māju nosaukumu, 
ielu un māju nosaukumu norādes zīmes (turpmāk tekstā – plāksnes).

1.2. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki.

2. Ēku numerācijas zīmju izvietošanas kārtība 
un dizaina prasības

2.1. Ēkas numerācijas plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacīju-
mus (Pielikums Nr.2):

 2.1.1. plāksnes ir profilētas, zaļā krāsā  ar baltu apmali (noapaļotiem 
stūriem) un uzrakstiem baltā krāsā, latviešu valodā;

 2.1.2. plākšņu iespējamie izmēri ir 300×400 mm un 220×320 mm.
2.2. Norādāmā informācija un ēkas numura zīmēm:
 2.2.1. Ielas nosaukums (rakstāms pilns ielas nosaukums ar lielajiem 

burtiem, vārds “iela” – ar mazajiem burtiem, piemēram EMĪLA 
MELNGAIĻA iela);

 2.2.2. Ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēts bur-
tu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piem., 5B);

 2.2.3. Ēkas piederība:
 2.2.3.1. Privātīpašums vai īpašnieka vārda pirmais burts un uz-

vārds, vai juridiskās personas nosaukums atbilstoši ierakstam 
zemesgrāmatā;

 2.2.3.2. Valsts īpašums;
 2.2.3.3. Pašvaldības īpašums;
 2.2.3.4. Kopīpašums;

2.3. Ēku numuru plāksnes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu 
2500–3000 mm augstumā un 500–1000 mm attālumā no ēkas stūra, 
kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas numuru. 

2.4. Mājas nosaukuma plāksni var aizstāt ar mākslinieciski noformētu 
māju nosaukumu zīmes latviešu valodā 

2.5. Ja plāksni nav iespējams piestiprināt atbilstoši šo noteikumu 3.2. vai 
3.3. punktam, tad plāksnes piestiprināšana saskaņojama ar galveno ar-
hitektu.

2.6. Ja piekļūšanai zemes vienībai noteikts ceļa servitūts, tad mājas numu-
ra zīmi uzstāda tā, lai tā būtu redzama no ielas.

2.7. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām virs katras kāpņu telpas ārdurvīm 
uzstāda informācijas zīme ar dzīvokļa numuriem, kas izgatavota pēc 

vienota parauga. Dzīvokļu informācijas zīme tiek veidota zaļā krāsā   
ar baltu apmali (noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā krāsā (plāk-
snes izmēri 100×200 mm) (Pielikums Nr.3).

2.8. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai tiek izstrādāta ēkas fasādes aplie-
cinājuma karte vai ēkas atjaunošanas, vai pārbūves tehniskais projekts, 
tehniskās dokumentācijas ietvaros var izstrādāt individuālu, ēkas fa-
sādes risinājumam stilistiski atbilstošu dzīvokļu numuru informācijas 
zīmi.

3. Māju norādes plāksnes
3.1. Ja no valsts vai pašvaldības ceļa atzarojas piebraucamais ceļš uz vairā-

kām dzīvojamajām mājām, pie šī atzara ir uzstādāmas māju nosauku-
mu norādes plāksnes.

3.2. Norādes plāksnes izvietojamas uz brīvi stāvošiem, vienota stila (metā-
la caurules) stabiņiem 2500–3000 mm augstumā, plāksnes ir zaļā krāsā 
baltu apmali un uzrakstiem baltā krāsā, latviešu valodā. Plākšņu iespē-
jamie izmēri ir 160×430 mm, 160×530 mm vai. 160×630 mm

3.3. Šo noteikumu 4.2. punktā minētās norādes izvieto un uztur Krimul-
das novada pašvaldība par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Noslēguma jautājumi
4.1. Krimuldas novada administratīvās teritorijas ielu, nekustamo īpašu-

mu un laukumu nosaukumu, kā arī ēku un būvju numerācijas sistēmas 
sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts 5(piecu) gadu 
ilgs pārejas periods. 

Specifikācija:
Pamatne: izmēri – 160×430 mm, 160×530 mm, 160×630 mm vai nosaukuma izvieto-
šanai nepieciešamais garums, cinkots skārds, malas locītas  
Fons: zaļa krāsa
Apmale,  teksts: balts 
Teksts: Arial Black

Pielikums Nr.2
Krimuldas novada pašvaldības 25.09.2015.

saistošajiem noteikumiem Nr.12

Ēkas numurzīmes paraugs

Specifikācija:
Pamatne: 300×400 mm 
un 220×320 mm cinkots 
skārds, malas locītas
Fons: zaļa krāsa 
Apmale , teksts: balts 
Teksts: Arial Black

Pielikums Nr.3
Krimuldas novada pašvaldības

25.09.2015 saistošajiem noteikumiem Nr.12

Informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem paraugs

Specifikācija:
Pamatne: izmēri - 
100×200 mm, cinkots 
skārds, malas locītas
Fons: zaļa krāsa
Apmale, teksts: balts 
Teksts: Arial Black
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Krimuldas novada domes sēdē 24. maijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Lapotnes kal-
ni”, 0,06 ha un 0,05 ha platībā, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
2019.g. 14.aprīļa Atzinumu Nr. 3.13/2113/2019-N
 Par zemes iznomāšanu.
1&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Mazie Rīti”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,17 ha platībā, 
mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vēr-
tības gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
2&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 2, 
Lēdurga,  Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,03 ha platībā, maz-
dārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 5.00 EUR.
3&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,08 ha un 0,04 ha 
platībā, mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
4&
Ar 2019.g. 1.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes  vienību ar nosaukumu 
“Laukkalni”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., platība 2,64 ha, palīgsaim-
niecības  vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.
Ar 2018.g. 31.decembri izbeigt ar PERSONU 2014.g. 3.oktobrī noslēgto 
zemes nomas līgumu Nr.125-2014.
5&
Ar 2019.g. 2.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 2,0 ha platībā, pa-
līgsaimniecības   vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās 
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.
6&
Ar 2019.g. 2.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,08 
ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
7&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,02 
ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
8&
Ar 2019.g. 2.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 2, 
Lēdurga,  Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,03 ha platībā, maz-
dārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 5.00 EUR.
9&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt  PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, maz-
dārziņa   vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
10&
Ar 2019.g. 2.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Dārziņi Turaidā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,06 
ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
11&
Ar 2019.g. 1.janvāri iznomāt  PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 

“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,08 ha platībā, maz-
dārziņa   vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
12&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt  PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,21 ha platībā, maz-
dārziņa   vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
13&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,08 ha platībā, maz-
dārziņa   vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
14&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Mazie Rīti”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,11 ha platībā, 
mazdārziņa  vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vēr-
tības gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
15&
Ar 2019.g. 1.maiju  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, 
Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,011 ha platībā, mazdārziņa  
vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
16&
Ar 2019.g. 1.maiju  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, 
Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,018 ha platībā, mazdārziņa  
vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
17&
Ar 2019.g. 1.maiju  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, 
Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,024 ha platībā, mazdārziņa  
vajadzībām. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
18&
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”  deputātim Jānis Eisaks un Erlands Eisaks nepieda-
lās lēmuma pieņemšanā.
Ar 2019.g. 1.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai īpašumā esošās zemes  vienības ar nosaukumu “Zeme 
pie Sunīšiem”, Krimuldas p., Krimuldas nov., daļu 2,06 ha platībā, pa-
līgsaimniecības  vajadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās 
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.
Nomnieki maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar PER-
SONĀM.
 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
1&
Sākot ar 2019.g. 1.janvāri  izbeigt 2014.g. 2.aprīlī noslēgto Zemes nomas 
līgumu Nr.49-2014, kurā PERSONAI lauksaimniecības produkcijas au-
dzēšanai iznomāta zeme 0,13 ha platībā pašvaldībai piekrītošā zemes ga-
balā ar nosaukumu „Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov..
2&
Sākot ar 2018.g. 31.decembri  pārtraukt  2016.g. 29.aprīlī noslēgto Zemes 
nomas līgumu Nr.17-6/9 ar PERSONU par lauksaimniecības produkcijas 
audzēšanai iznomāto Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes 
“Zeme pie Sunīšiem” daļu  2,78 ha.
 Par Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019.g. 29.marta lēmuma 
atcelšanu daļā par n/ī lietošanas mērķa maiņu īpašumam Saules ielā 
1, Raganā.
Atstāt spēkā Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019.g. 29.marta lēmu-
mu daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Sau-
les ielā 1, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov.. Administratīvais akts 
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas 
likuma 8.panta otro daļu, dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta 
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sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē 
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Lēmumu var  apstrīdēt Administra-
tīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā,  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” atsavi-
nāšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu 

ar nosaukumu un adresi “Brūžlejas” Krimuldas p., Krimuldas nov., 
platība 2,08 ha par EUR 4200.

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumus, kas ir lēmu-
ma pielikumā.

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai 
personai.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai pie-
derošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma “Brūžlejas” izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma 

“Brūžlejas”, Krimuldas p., Krimuldas nov., izsoles noteikumus saska-
ņā ar pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.augustam.
 Par pašvaldības n/ī Meistaru iela 1, Raganā, atsavināšanu.
Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumus īpa-
šums ar adresi Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas p., Krimuldas nov., 
sastāv no zemes vienības ar kopējo platību  0,5088 ha ar nosacīto sākum-
cenu EUR 14 600 ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzīvokļu dzīvojamās 
mājas celtniecība (vismaz 12 dzīvokļu māju).
1. Izpilddirektoram un Izsoles komisijai organizēt n/ī ar adresi Meistaru 

iela 1, Ragana, Krimuldas p., Krimuldas nov., sastāv no zemes vienī-
bas ar kopējo platību  0,5088 ha izsoli un izsoles noteikumos noteikt 
atsavināšanas mērķi - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecība.

2. Kā nodrošinājums n/ī atsavināšanas mērķa izpildei pašvaldībai ar 
nekustamā īpašuma pircēju noslēgt atpakaļpirkuma līgumu, kurā ir 
iekļauti nosacījumi, kas noteikti Civillikuma 2054.- 2059. pantos un 
iesniegt Zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.

3. Noteikt, ka 1 gada laikā no nekustamā īpašuma pārdošanas līguma 
noslēgšanas dienas pircējam jāiesniedz Krimuldas novada būvvaldē 
iesniegums par būvniecības ieceri, būvprojektu minimālā sastāvā un 
jābūt saņemtai akceptētai būvatļaujai par projektēšanas nosacījumiem 
un 3 gadu laikā pēc pirkuma- pārdevuma līguma noslēgšanas daudz-
dzīvokļu dzīvojamā māja jānodod ekspluatācijā.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Meistaru iela 1, Raganā, 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma 

Meistaru iela 1, Krimuldas p., Krimuldas nov. , izsoles noteikumus 
saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.augustam.
 Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu ir 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

2. Konstatēt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada administratī-
vajā teritorijā ir 16,87 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN) ko veido:
2.1. Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākša-

nu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerā-
cijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķi-
rošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī 
izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri 
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
"Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.g. 1.jūliju.
4. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot 2018.gada 6.augusta līguma par 

atkritumu apsaimniekošanu Nr.289.18/5-30 grozījumus.
5. Informēt atkrituma radītājus par aktuālo sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanas maksas apmēru, publicējot laikrakstā “Krimuldas Novada 
Vēstis”, ievietojot informāciju mājaslapā www.krimulda.lv 

 Par precizējumu Krimuldas novada domes 2019.g. 28.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 ”Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemša-
nas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības program-
mas” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt precizētos 2019.g. 28.februāra saistošos noteikumus Nr.1 

“Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Kri-
muldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmas”.

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

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes Lietvedī-
bas nodaļai. 

 Par Krimuldas novada pašvaldības finanšu gada pārskatu.
Apstiprināt Krimuldas novada finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
 Par dāvinājuma pieņemšanu.
1. Pieņemt no Vitolda Jāņa Bīriņa dāvinājumu 720EUR apmērā, kas sa-

stāv no 145 dažādiem augu stādiem (rozes, spirejas, bārbeles, klinšro-
zītes, kokveida peonijas, nokarenais karagāns) un paredzēts Lēdurgas 
Dendroparka augu kolekciju papildināšanai, noslēdzot dāvinājuma 
līgumu.

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot dāvinājuma līguma projektu par  
145 dažādu augu stādu (rozes, spirejas, bārbeles, klinšrozītes, kokvei-
da peonijas, nokarenais karagāns) iegūšanu Krimuldas novada pašval-
dības īpašumā bez atlīdzības.

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirek-
tors.

 Finanšu komitejas kārtējā sēde 19.jūnijā pl. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 28.jūnijā pl. 09.00.
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„Sporto visa klase” ceturtā 
sezona Krimuldas vidusskolā
Krimuldas vidusskola šajā mācību gadā 

„Sporto visa klase” projektā piedalījās ar 
četrām klasēm: 6.a, kas piedalījās ceturto 
(pēdējo) gadu, 4.a – otro gadu. Pirmo gadu 
katru dienu sportoja 2.b un 3.b klase. Šogad 
nolikumā tika mainīta sacensību kārtība un 
reģionālo sacensību organizēšanai varē-
ja pieteikties jebkura skola. Pieteicāmies 
visās klašu grupās. Krimuldas vidusskola 
tika iedalīta Rīgas reģionā. Uz Rīgas re-
ģiona sacensībām mūsu skolā ieradās sko-
las no Salacgrīvas, Limbažiem, Ādažiem, 
Mārupes, Ropažiem, Lielvārdes, Ķekavas, 
Rīgas, Alojas, Staiceles, Zvejniekciema, 
Zaķumuižas, Tīnūžiem. Rezultātā 4.a klase 
reģionālajās sacensībās stafetēs bija otrie, 
bet 3.b klase un 6.a klase – 1. vietā. Kop-
vērtējumā klāt nāca sekmes. Līdz ar to 3.b 
klase (sporta skolotāja Antra Šverna, klases 
audzinātāja Natālija Riherte) 1. vietā ar ie-
spēju cīnīties otrajā kārtā, jo Rīgas reģionā 
kopā 5 grupas.

Otrajā kārtā, kas arī notika Krimuldas 
vidusskolā, piedalījās 5 pirmās kārtas uz-
varētājas no Ķekavas, Mārupes, Ādažu, 
Zvejniekciema un Krimuldas vidusskolām. 
Vispirms notika sacensības fiziskajā saga-
tavotībā: atspoles skrējienā, lēcienos pāri 
solam ar roku atbalstu un bumbiņu pār-
likšanā no šķīvīša šķīvītī ar laika kontroli 
30s. Bijām pirmie divos vingrinājumos, at-
spolē otrie aiz Zvejniekciema. Otrajā daļā 
sacensības “Tautas bumbā’’. Pirmajā vietā 
Zvejniekciems, mēs – trešie. Kopvērtējumā 
uz finālsacensībām tika Zvejniekciema vi-
dusskola. Krimuldas vidusskolas 3.b klase 
otrajā vietā. Paldies par ieguldīto darbu 
bērniem un skolotājām!

6. a klase (Aira Kurtiņa, Agrita Saulīte) 
kopvērtējumā dalīja 1. vietu ar Āgenskalna 
sākumsskolu, kur visu izšķīra sekmes – 
mēs bijām nedaudz sliktāki. Paldies 6.a 
klases skolēniem, vecākiem, audzinātājām 
par izturību, sadarbību. Mēs pierādījām, ka 
arī maza skolas var izcīnīt lielas uzvaras, jo 
divas reizes piedalījāmies lielajā finālā, kur 
bijām uzvarētāju godā un otrajā vietā. 6.a 
klasei projekts 4 gadu garumā ir beidzies.

Nākamajā mācību gadā „Sporto visa kla-

se” projektu uzsāks 3.a klase (Antra Šver-
na, Kristīne Briede). Projektu turpinās 5.a 
(Liza Civiļova), 4.b un 3.b klase Antras 
Švernas vadībā. Paldies Krimuldas novada 
Domei par atbalstu!

Programma “Sporto visa klase” 3.-6. kla-
sei paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības 
nedēļā:
• vispārējā fiziskā sagatavotība;
• futbola iemaņu apguve;
• peldēšana vai sporta nodarbība svaigā 

gaisā.
Programmu organizē LOK sadarbībā ar 

“Olimpisko Solidaritāti”, pašvaldībām un 
Latvijas Futbola federāciju, to atbalsta Iz-
glītības un zinātnes ministrija, LOK ģene-
rālsponsors “Latvijas Mobilais Telefons”, 
sporta preču veikals tīkls SIA “Sportland”, 
holdinga kompānija “LNK Group” un SIA 
“E.Gulbja Laboratorija”. 

Sports Krimuldas vidusskolā
Mācību gada garumā skolā notikušas 

visdažādākās sporta aktivitātes: Olimpis-
kā diena, sacensības skriešanā, basketbolā, 
armvrestlingā, stafetēs, volejbolā, Veik-
lo stafetēs, Sniega diena. Pierīgas novadā 
piedalījāmies futbolā, krosā, basketbolā, 
volejbolā, “Tautas bumbā’’, florbolā, viegl-
atlētikas 3-cīņā, peldēšanas stafetēs un 
krosa stafetēs. Vislabāk veicās Veiklo sta-

fetēs, kur 3. vieta Latvijā. Pierīgas novadu 
sacensībās otrās vieta vieglatlētikas 3-cīņā 
– individuāli 2. vieta Amandai Tillerei. Pel-
dēšanas stafetēs trešās vietas 6.-7. un 10.-
12. klašu grupās – individuāli 1. vieta Re-
nāram Cinim. Krosa stafetēs otrie 8.-9. kl.
gr. Paldies visiem skolēniem, kas godam 
pārstāvēja savu skolu sacensībās!

Skolas tradīcija gada beigās ir apbalvot 
labāko sportistu. Kausu “Gada sportists” 
saņēma 7. b klases skolnieks Renārs Cinis.

Aira Kurtiņa

11. klase ZZ čempionāta finālā
ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spē-

les, draudzīga sāncensība radošos uzde-
vumos un netradicionālos sporta veidos 5. 
līdz 12. klašu skolēniem no visas Latvijas. 
ZZ Čempionāts 2019. gadā aizvadīja jau 
13. sezonu un katru gadu pasākuma norisē 
iesaistās ap 30 000 skolēnu no visiem Lat-
vijas reģioniem un novadiem.

ZZ čempionāta mērķis ir veicināt sav-
starpēju cieņu, iecietību, draudzību Latvi-
jas skolēnu vidū, attīstīt spējas sadarboties 
komandā, kā arī palīdzēt skolēniem atklāt 
sevī līderības prasmes un attīstīt tās. Popu-
larizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu 
jauniešu vidū.  

Jau otro gadu Krimuldas 11. klase pie-
dalījās ZZ čempionāta finālā. Digitālais 
Pusfināls norisinājās viena mēneša garu-
mā, paredzot uzdevumu saņemšanu inter-
neta vidē. Pildot visdažādākos uzdevumus, 
kopā savācām pietiekami daudz punktu, 
lai iekļūtu finālā, kas norisinājās 25. maijā 
sporta kompleksā “333’’ Ropažu novadā. 
Divi uzdevumi bija tādi paši kā pagājušo 
gadu: kāpšanas siena un braukšana ar kar-
tingu. Vēl bija jāveic piepūšamās atrakcijas 
uz ūdens, kopbrauciens ar lielajiem ratiem, 
dažādi uzdevumi atmiņas trenēšanai. Kopā 
8 uzdevumi visas dienas garumā.

Paldies vienpadsmitajiem par cīņasspa-
ru! Paldies šoferītim Pēterim Valteram par 
pacietību un atsaucību!

Klases audzinātāja 
Aira Kurtiņa

Kausu “Gada sportists” saņēma 7. b klases 
skolnieks Renārs Cinis

Kausu “VISZINIS” saņēma 11. klases skolnie-
ce Ineta Būmane

Komandas saliedētību prasīja kopbrauciens ar lielajiem ratiem
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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.

LĪDZJŪTĪBAS
Norit bērzam asara, 
Pārtrūkst griezes stāsts. 
Aizbēg mana vasara 
Dzērvju kamanās." 
  (A. Krūklis).

Izsakām līdzjūtību Raita Krūmiņa 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas kolektīvs

Izsakām līdzjūtību Initai Krūmiņai un ģimenei,  
sakarā ar vīra un tēva došanos mūžībā.

Biedrība “Kamolītis”

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Kri mul das 
baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā 
(paralēli dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 pl. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, diskusiju 

un kino vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.
Katra mēneša otrajā ceturtdienā pl. 18.30 – 

Sievu vakars: sadraudzība, sarunas, lūgšanas. 
 Sievu vakarus vadīs Vineta Priekule, mob.t. 29429002.
Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no 
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 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 pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.
Mācītājs Didzis Seržāns 

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 līdz 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons



• Radošās darbnīcas

• Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
• Iepazīsti uzņēmējus novadā: prezentācijas, stendi
• Krimuldas novada uzņēmēju veiksmes stāsti, filmiņas  un pašvaldības īstenotie attīstības projekti
• “Uzzini. Uzdrīksties.” Siguldas biznesa inkubators
• Lekcija - meistarklase esošajiem un topošajiem uzņēmējiem
• NVO “Kamolītis” rokdarbnieču darbu skate un pieredzes stāsti

• Raganas amatierteātra izrāde K.Čapeks “Kā top izrāde!”
• Amatierkolektīvu koncerti
• 18.00-19.30 Koncertizrāde bērniem “Izklausies dzirdēts mežā”
• 19.30-21.00 Putu ballīte bērniem 
• 22.00 Sacensību dalībnieku apbalvošana
• 22.15-02.00 Nakts balle Elīna Krastiņa & Twister Four

• Pludmales volejbols
• Florbols 
• Strītbols
• “Pacel savu novadu”
• Dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem 
  visas dienas garumā

16.30-17.30 Uzzini, kur mājo Lēdurgas baznīcas zvans
18.00-20.30 Veselību veicinošas aktivitātes Lēdurgas Dendroparkā 
Šajā dienā Lēdurgas Dendroparka apmeklējums bez ieejas maksas

14.00  

*Ierodoties pie mums ciemos, mājās neaizmirsti skaidras naudas maciņu amatnieku darinājumiem un izklaides priekiem
  Pasākums publisks, tajā tiks fotografēts un filmēts

 
13.20 no Lēdurgas kultūras nama
13.00 Inciems, pie veikala 
           “Vecā smēde”
13.10 Turaidas stāvlaukums 
13.30 Sunīšu stāvlaukums


