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Krimuldas novada atskats  

par piedalīšanos “Balttour 2020”
2. februārī Ķīpsalā noslēdzās 27. starptautiskā tūrisma izstā-

de-gadatirgus “Balttour 2020”, kur otro gadu piedalījās arī Kri-
muldas novads, stāstot par jaunumiem, piedāvājumiem un akti-
vitāšu iespējām novadā. Tūrisma izstādi no 1. janvāra līdz 2. feb-
ruārim apmeklēja vairāk kā 28 tūkstoši interesentu, kuriem tika 
dota iespēja iepazīties ar plašu tūrisma iespēju piedāvājumu.

Izstādes apmeklētāji tika iepazīstināti ar apskates objektiem, ak-
tīvā tūrisma iespējām, apskates saimniecībām, krastinga iespējām 
un novada pasākuma plānu. Pie Krimuldas novada stenda uzstājās 
folkloras kopa “Putni”, skandējot spēka un saules dziesmas, kuras 
piepildīja Ķīpsalas izstāžu halli ar pavasara vēsmām. Ieskatu Kri-
muldas novada daudzveidībā ļāva ieraudzīt Jevgēņijas Engīzeres 
gleznotās gleznas, kuras rotāja Krimuldas novada stendu. Kri-
muldas novada stenda apmeklētāji varēja iepazīties ne tikai ar no-
vada apskates objektiem, bet arī mājražotājiem. 1. janvārī ar bišu 

produkciju izstādes apmeklētājus iepazīstināja SIA “Lejaslīves” 
saimniece. SIA “Lejaslīves” uzņem ciemos ekskursantu grupas ar 
iepriekšēju pieteikšanos. 1. februārī Ilze Lipska no “AbsolūtsĒd” 
prezentēja iemīļotos mikrozaļumus, augļu un dārzeņu pulverus, 
kurus var izmantot kā garšvielas. “AbsolūtsĒd” saimnieki ir atvēr-
ti piedāvājumiem un viesu uzņemšanai pie sevis saimniecībā, lai 
iepazīstinātu ar savu darbu. Izstādes noslēguma dienā, 2. februārī, 
apmeklētājiem bija iespēja nogaršot Lēdurgas pagasta zemnie-
ku saimniecības “Mazlauri” ražotos sierus “Rehtšprehera siers”. 
Zemnieku saimniecības “Mazlauri” saimnieks pie sevis arī uzņem 
grupas ar iepriekšēju pieteikšanos.

Piedalīšanās izstādē ir devusi arī pirmos rezultātus – ir jau pieteiku-
mi uz ekskursiju pa Lēdurgas Dendroparku un par mums raksta medi-
jos (http://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=120551).

Sakām lielu paldies mājražotājiem un folkloras kopai “Putni” 
par atsaucību un dalību izstādē!

Uz tikšanos novada apskates vietās un pasākumos!

Pie Krimuldas novada stenda par muzikālo noformējumu rūpējās 
folkloras kopa “Putni” 

Krimuldas novada stendā Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 
L.Kumskis, “Absolūts ēd” saimniece I.Lipska, Lēdurgas Dendroparka 
vadītāja S.Kauliņa, Attīstības nodaļas projektu vadītāja L.Bernarde
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EURES speciālistu 
konsultācijas 

tiešsaistē
Nodarbinātības valsts aģentū-

ras (NVA) piedāvā jaunu pakal-
pojumu – Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīkla EURES speciālistu 
konsultācijas tiešsaistē. 

Pakalpojums jebkuram interesen-
tam Latvijā un jebkurā citā pasaules 
valstī ir pieejams katru piektdienu 
no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 
Eiropas darba mobilitātes portā-
la (www.eures.europa.eu) tērzēša-
nas rīkā “CHAT with EURES LV”: 
http://ejuz.lv/6c2s

Atgādinām, ka NVA tīmekļvietnē 
ir izveidota arī sadaļa “Ja vēlies at-
griezties Latvijā”, kurā ir apkopota 
noderīga informācija tiem Latvijas 
valsts piederīgajiem, kas dzīvo un 
strādā ārvalstīs, bet plāno vai apsver 
iespējas atgriezties Latvijā. Šeit ir 
publicēta informācija par NVA un 
EURES atbalstu remigrācijas jau-
tājumos, EURES konsultantu darba 
laikiem, NVA pakalpojumiem tieš-
saistē, aģentūrā reģistrētajām va-
kancēm, CV un vakanču portāla ie-
spējām, sadaļā ir atrodami arī vairā-
ki bukleti un informatīvie materiāli, 
tostarp buklets “Strādāji ārvalstīs un 
plāno atgriezties Latvijā?”, buklets 
angļu valodā “Living and working 
in Latvia”, kā arī par valsts sociālās 
apdrošināšanas pakalpojumiem un 
pieejamo valsts atbalstu uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, skatāma video 
instrukcija “Kā pieteikties vakancei 
NVA CV un vakanču portālā”.

Uzziņai
EURES ir Eiropas valstu nodarbi-

nātības dienestu un partneru sadar-
bības tīkls, kura uzdevums ir atbal-
stīt tos darba devējus un darba mek-
lētājus, kuri vēlas izmantot Eiropas 
darba mobilitātes iespējas.

SIA “Entalpija-2” aktualitātes
Skaidro SIA “Entalpija – 2” valdes loceklis Gatis Suķis

24. janvārī Krimuldas Tautas namā notika uzklausīšanas sanāksme par Kri-
muldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” iesniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projektu. Sanāksmes mērķis bija informēt SIA “Entalpija-2” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmak-
sām, sniegt atbildes uz neskaidrajiem ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem 
un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus. Sanāksmi apmeklēja viens 
cilvēks. Varbūt tas liecina, ka cilvēki ir iepazinušies ar pieejamo izskaidrojošo 
informāciju Regulatora tīmekļvietnē un viss ir skaidrs. 

Tas, ko izrunāja 24. janvāra uzklausīšanas sanāksmē, nav gala rezultāts. Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izvērtē un apstiprina tarifus, pa-
matojoties uz tarifu projektā ietvertajām izmaksām. Esošais tarifs ir spēkā 
kopš 2008. gada. Pa šo laiku mainījusies pakalpojumu sniegšanas teritorija – no 
2019. g. 22. marta tas ir viss Krimuldas novads. Ir pieaugušas cenas elektroener-
ģijai, materiāliem, pakalpojumiem. Notikušas izmaiņas likumdošanā (minimālā 
alga, nodokļi, jāveic komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana). Tie visi ir tarifu 
pārskatīšanas iemesli.

Intensīvi strādājam, lai nodrošinātu nepārtrauktus un kvalitatīvus pakalpoju-
mus. Paveikts ir daudz : 
 Inciemā ierīkots jauns dziļurbums, Raganā atjaunots dziļurbums «Dravās»;
 veikta maģistrālo ūdensvadu nomaiņa Inciemā – 700m, Sunīšos – 150m, Ra-

ganā uz Bērzu ielu 1;
 Raganā atjaunoti ūdensvadi no mājas Bērzu ielā 1 uz Skolas ielu 4, Skolas 

ielā 2, Ābeļu ielā 2, Ābeļu ielā 4;
 atjaunotas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Raganā un Inciemā, no jau-

na uzstādītas Sunīšos, Zutiņos, Turaidas pamatskolā;
 atjaunotas Turaidas NAI;
 nomainīti sūkņi, uzstādīti fekvenču pārveidotāji, kas ļauj samazināt elektro-

enerģijas patēriņu; 
 veikta lielāko kanalizācijas maģistrālo vadu tīrīšana, skalošana.
Visus darbus cenšamies veikt paši, nepiesaistot ārpakalpojumus. Varu teikt, 

ka ir izveidojies labs darba kolektīvs un esam īsta komanda. Ārpakalpojumu 
piesaiste visu sadārdzinātu. Mūsdienu tehnoloģijas atvieglo daudzus ikdienas 
rutīnas darbus, tāpēc cenšamies tās pēc iespējas aizvien vairāk ieviest savā dar-
bā. Tas arī samazina izmaksas. Ūdens kvalitāte novadā kopumā ir laba, to ap-
liecina dzeramā ūdens analīzes. Protams, pēc avārijām vai ūdens padeves pār-
traukumiem, ūdens kvalitāte var izmainīties. To ietekmē ūdensapgādes sistēmā 
esošās vecās caurules, kas atslāņojas un veido nosēdumus. Piemēram, elektrības 
pārrāvuma laikā atdzelzošanas iekārtas atslēdzas, iekārtām atsākot darboties, 
rodas hidrotrieciens, kas saduļķo ūdeni. Tas notiek reti, bet notiek. Sistēmas, re-
zervuārus skalojam divas reizes gadā, taču minētie iemesli ūdens saduļķošanos 
nenovērš. Šogad turpināsim ūdens aku, ūdensvadu sakārtošanu un atjaunošanu. 
Tāpat plānojam sākt izmantot ūdens rezervuāru Raganas ciematā, lai samazinātu 
elektroenerģijas patēriņu. 

Šobrīd aktuāls ir jautājums par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Ir jābūt 
apsaimniekotājam, bet joprojām šis jautājums novadā nav sakārtots. Līdz ar to 
SIA “Entalpija-2” veic rēķinu sagatavošanu katram daudzdzīvokļu mājas dzīvok-
ļa īpašniekam. Diemžēl rēķinu sagatavošanas izmaksas nav iekļaujamas tarifā, 
tāpēc rēķini papīra formātā būs par maksu. Paldies iedzīvotājiem, kuri regulāri un 
savlaicīgi norēķinās par pakalpojumiem. Maksāšanas disciplīna ir uzlabojusies. 
Paldies visiem, kuri ziņo ūdens skaitītāju rādījumus. Atcerieties, ka ūdens ir pir-
mā nepieciešamība katram cilvēkam. Tā piegādes izmaksu segšanai ir svarīgi, lai 
katrs klients regulāri norēķinātos par saņemtajiem pakalpojumiem. 

Jebkuru problēmu gadījumā, kad nav iespējams samaksāt par iepriekšējā mē-
nesī saņemto pakalpojumu, patērētāji aicināti sazināties, informēt un vienoties 
par iespējamo nomaksas laiku. Lūgums atcerēties, ka no katra mēneša 25. datu-
ma līdz mēneša pēdējai dienai jāpaziņo ūdens skaitītāju rādījumi (skaititaji@kri-
mulda.lv, 25156568). Būsim atbildīgi un savstarpēji pieklājīgi. Visi esam cilvēki, 
jebkuras kļūmes var atrisināt, taču, tikai tad, ja par tām runā un vienojas. Nav 
neatrisināmu lietu, uzsver Gatis Suķis. 

Sagatavoja Ināra Miškina
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Pateicība 
iedzīvotājiem un 

iestādēm
Krimuldas novada Sociālais dienests patei-
cas ikvienam Krimuldas novada iedzīvotā-
jam un sadarbības partneriem, kuri sarū-
pējuši dāvanas un iepriecinājuši daudzas 
ģimenes, kā arī palīdzējuši cilvēkiem, kuri 
nonākuši grūtās dzīves situācijās.

Paldies sakām šādām biedrībām un 
uzņēmumiem:

SIA “Injuro”
AS “Virši-A”

Biedrībai “Cerību spārni”
Sarkanajam krustam Lēdurgā

Nodibinājumam “Limbažu fonds”
Pensionāru, invalīdu un politiski 
represēto biedrībai “Kamolītis”

Veco ļaužu mītnei “Pēterupe” un tās 
vadītājai Guntai Batarevskai

Lietišķo sieviešu klubam “Pīlādzīts”
 un visiem labo darbu veicējiem. 

Uzmanību!
Internetā un sociālajos tīklos arvien 

biežāk sastopamas reklāmas ar aicinā-
jumu iegādāties “enerģijas taupīšanas” 
ierīces, ar kuru palīdzību var samazi-
nāt elektrības patēriņu līdz pat 50%. 
AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus 
būt saprātīgiem un neuzķerties uz šādu 
maldinošu reklāmu piedāvājumiem, jo 
elektrības patēriņu var samazināt tikai 
rūpējoties par sava īpašuma energo-
efektivitāti, lietojot energoefektīvas 
elektroierīces, kā arī regulāri veicot to 
pārbaudi un apkopi. 

Vienlaikus uzņēmums ir vērsies Pa-
tērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai 
aizsargātu iedzīvotāju intereses un no-
vērstu negodīgo komercpraksi ar mal-
dinošo reklāmu.

AS "Sadales tīkls"
www.sadalestikls.lv

Izglītojošā 
programma 

“Meteņi Turaidā”
Turaidas muzejrezervāts no 10. līdz 

20. februārim piedāvā izglītojošo 
programmu “Meteņi Turaidā” pirms-
skolas izglītības iestāžu vecāko grupu 
audzēkņiem, kurā piedāvā izzināt se-
nās Meteņu tradīcijas.

Informācija par maksu un pieteikša-
nās notiek zvanot pa tālr. 26572142 vai 
rakstot: turaida.muzejs@apollo.lv

www.turaida-muzejs.lv

Krimuldas novada dome atbalstījusi sabiedrisko organizāciju un 
iedzīvotāju pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai aktivitātēm 

2020.budžeta gada ietvaros
Atbalsta saņemšanas jomas - veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra 

un māksla. 2019. gadā atbalstīti 6 projektu pieteikumi dažādu aktivitāšu īstenošanai Kri-
muldas novadā:
• “6. Līnijdejotāju sadejošanās Inciema estrādē un Krimuldas tautas namā 

2020 gadā.” Organizē Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”. Projekta mērķis - sa-
dejošanās no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem.

• Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Ziemeļvidzemi - iepazīt maizes 
cepšanas tradīcijas, organizē Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „Pīlādzīts”.

• Projekts “Aprīkojuma iegāde dalībai novada pasākumos”. Projekta mērķis - iegādā-
ties aprīkojumu lai varētu ērtāk un kvalitatīvāk piedalīties novada pasākumos, tai skai-
tā gadatirgos, E.Melngaiļa ielas svētku tirdziņos u.c., īsteno Lēdurgas Lietišķo sieviešu 
klubs “Pīlādzīts”.

• Krimuldas novada čempionāts spēka divcīņā 2020, organizē Siguldas Pauerliftinga 
biedrība. Projekta mērķis piesaistīt jaunus dalībniekus no visas Latvijas un atjaunināt 
šī sporta tradīcijas un  aktivitātes novadā.

• “Baltais sapnis”, organizē Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS”. Projekta mēr-
ķis: dāvāt iespēju Krimuldas novada iedzīvotājiem piedzīvot silti emocionālus piedzīvo-
jumus kultūras pasaulē – iepazīstināt ar Ā.Elksnes dzeju poētiskā kafejnīcā un jaunāko 
klašu skolēniem V.Plūdoņa dzejoļa “Rūķīši un mežavecis” instrumentālo izspēli.

• Vasaras nometne “Muzicēsim kopā”, organizē Krimuldas un Limbažu jauniešu sim-
foniskā orķestra atbalsta biedrība. Projekta mērķis: Krimuldas un Limbažu jauniešu 
simfoniskā orķestra jaunas koncertprogrammas iestudēšana.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un re-

liģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pre-
tendenta (fiziskas personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto pro-
jektu aktivitātēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem. Pamatojoties un Krimuldas novada 
pašvaldības “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedris-
kajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Ap-
stiprināti ar Krimuldas novada domes 30.06.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), 
GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma
Tālrunis uzziņām: 25549748, e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv

Krimuldas novada vecāki mācās bērnu 
emocionālo audzināšanu

Bērnu audzināšana ir visgrūtākais, visatbildīgākais un visizaicinošākais darbs no vi-
siem. Ikdienas dzīves stress un temps bieži vien var sarežģīt mūsu ikdienu, audzinot bēr-
nus. Māka būt par labu tēvu un māti nav iedzimta, un tas nozīmē, ka speciālistu padoms, 
apkārtējā sociālā vide ir būtiska, lai šo māku varētu apgūt.

Sociālajā dienestā vecāki desmit nedēļas apmeklēja „Bērnu emocionālās audzināšanas” 
grupas apmācību (BEA). Pagājušā gada nogalē notika divas grupas – Lēdurgā un Raganā, 
kurās vecāki ieguva zināšanas un jaunas prasmes bērnu audzināšanā. Apmācību laikā 
tika izmantotas dažādas darba metodes – uzdevumi, situāciju analīzes, diskusijas, tika 
uzdoti nelieli mājas darbi. Vecāki bija apmierināti par iespēju pārrunāt dažādas situācijas, 
kas saistās ar bērnu audzināšanu, kopā būšanu un savstarpējo atbalstu, par iegūtajām zi-
nāšanām un jaunu pieredzi. Nodarbību dalībnieki atzina, ka saprotot bērnu attīstības gaitu 
un vecumposma īpatnības, daudz veiksmīgāk ģimenē var sadarboties ar bērniem, atrast 
veiksmīgākos situāciju risinājumus.
Vecāki raksta par nodarbībās iegūto:
• “pēc nodarbībām ir paplašinājusies izpratne par bērnu uzvedību, uztveri”;
• “esmu ieguvusi apzinātu laiku – nedalītu uzmanību bērnam”;
• “esmu atradusi atbildes uz sev nezināmiem jautājumiem, iepazinusies ar jaukiem cilvē-

kiem”;
• “bērnam ir mazinājies protests, ir uzlabojusies komunikācija”.

Pieteikties turpmākām nodarbībām var ikviens Krimuldas novada vecāks, kuram ir 
bērns pirmsskolas vecumā, sazinoties ar Sociālo dienestu pa tālruni 27737306. 

Nodarbības tiek uzsāktas, kad ir nokomplektēta grupa (vismaz 6 vecāki).
Cerot uz turpmāku pozitīvu sadarbību, 

sociālā dienesta psiholoģe Antra Logina

Tiekamies nākamajās nodarbībās! 
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1991. GADA

BARIKĀŽU DALĪBNIEKA 

STATUSA APLIECĪBA

1 Kas ir statusa apliecība?

   1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecība ir dokuments, kas apliecina 
barikāžu dalībnieka statusu. 

   To var iegūt personas, kas ir 
reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki 
un saņēmušas kādu no 
apbalvojuma veidiem – 
1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

2 Kā to pielietot?

3 Kas izsniedz apliecības?

5

4 Kas vajadzīgs
apliecības saņemšanai?

Kas regulē / nosaka
apliecību izdošanas kārtību?

  Apliecība paredzēta 
uzrādīšanai Latvijas Republikas 
valsts un pašvaldību iestādēs 
saskaņā ar likumu

“Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieka statusu”. 

Apliecības izsniedz 
1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrība.

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena  
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena 
Svētdiena

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

 -
 -

apliecību izsniegšana
LV novados*

Rīgā, 
Krāmu ielā 3. 

- 1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmes apliecībai vai 
Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai.

- Personu apliecinošam dokumentam 
(pase vai ID karte).

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, 
līdzi jābūt:

  Pašvaldība tiesīga savos 
saistošajos noteikumos 
šo apliecību ieguvušajiem 
barikāžu dalībniekiem 
piešķirt sociālās garantijas, 
dažādas atlaides 
un atvieglojumus.

- Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā 
pieņēma likumu
 “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” 

- Ministru kabineta noteikumi, 2018. gada 20. marts, Nr.172 
„Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un 
reģistrācijas kārtību”

*grafiku skatīties: www.barikades.lv

PAPILDUS INFO:
www.barikades.lv
tālr. 6721 3525
info@barikades.lv
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome 2020.gada 10.martā plkst. 13.00 Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko 
pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, 
valsts reģistrācijas Nr. FM5870, 2007. izlaiduma gads, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazī-
ties izsoles noteikumos. Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas 
nosacītā cena) ir 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro) ieskaitot 
PVN. Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). Maksājumi par ob-
jektu veicami 100% euro. Nosolītājam  piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā 
vienas nedēļas laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalī-
bai izsolē jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799, nodrošinājums 120 EUR (viens 
simts divdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Kustamās mantas – 
transportlīdzekļa FORD TRANSIT izsoles nodrošinājuma summa". 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.krimulda.lv un Krimuldas 
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieku, tālr. 26514586. 
Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Krimuldas domē līdz 2020.gada 9.marta plkst. 17.00.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome 2020.gada 10.martā plkst. 13.30 Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko 
pašvaldības kustamās mantas – autogreidera NORDVERK 
170 HS, valsts reģistrācijas Nr. T5714LL, 1990. izlaiduma gads, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazī-
ties izsoles noteikumos. Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas 
nosacītā cena) ir 13 300 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti euro) 
ieskaitot PVN. Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). Maksāju-
mi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam  piedāvātā augstākā 
summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne 
vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalī-
bai izsolē jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 
reģistrācijas Nr.90000068799, nodrošinājums 1330 EUR (viens tūksto-
tis trīs simti trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Kustamās mantas – 
autogreidera NORDVERK 170 HS izsoles nodrošinājuma summa". 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.krimulda.lv un Krimuldas 
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieku, tālr. 26514586. 
Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Krimuldas domē līdz 2020.gada 9.marta plkst. 17.00.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpašu-
mu – zemes starpgabalu “Mežs pie Jaunmangaļiem”, Krimuldas 
pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0452, 
platība 2,71 ha. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 750 EUR.
Izsoles solis - 200 EUR
Izsole notiks 2020.gada 10.martā plkst.14.00, Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu.
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievieno-
jams piegulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00. 
Nodrošinājuma summa 1 475 EUR jāiemaksā Krimuldas novada 
pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB 
banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pie-
teikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no 
piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpa-
šumu – zemes starpgabalu “Mežs pie Mieriņiem”, Krimuldas pa-
gastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0446, 
platība 1,21 ha. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 900 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 10.martā plkst.14.30, Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu.
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievieno-
jams piegulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00. 
Nodrošinājuma summa 290 EUR jāiemaksā Krimuldas novada paš-
valdības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB 
banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pie-
teikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no 
piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 29.11.2019. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 
 Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar LR likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,

 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.²panta piekto daļu un 14.panta sesto daļu un

2009.g. 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.550  "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā mi-
nimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un 15.punktu. 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299  
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2018.g. 26.jūnija noteikumu Nr.954 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu 
un Ministru kabineta 2005.g. 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.un 31¹. punktiem.

Izdarīt Krimuldas novada domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Krimuldas novadā”:
1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma:
 “Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu”.
2. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar Ministru 

kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.954 „Audžuģimenes 
noteikumi” 78.punktu.

3. Svītrot 13.1. apakšpunktu.
4. Izteikt 14. punktu sekojošā redakcijā:
 “14. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju kā ienākumi 

netiek ņemti vērā naudas uzkrājumi līdz EUR 500 apmērā pensio-
nāriem bez likumīgiem apgādniekiem”.

5. Svītrot 15. punktu.
6. Izteikt 16. punktu sekojošā redakcijā:
 “16. Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek 

noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta notei-
kumu Nr.2 99 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajiem kritērijiem”.

7. Svītrot 16.¹ punktu.
8. Izteikt 18. punktu sekojošā redakcijā:
 “18. Maznodrošināts statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), 

kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 285”.
9. Svītrot 18.1. apakšpunktu.
10. Svītrot 18.2. apakšpunktu.
11. Svītrot 18.3. apakšpunktu.
12. Izteikt 26.punktu sekojošā redakcijā:
 “26. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.
13. Izteikt 27.5. apakšpunktu sekojošā redakcijā”
 “27.5. pabalsts veselības uzlabošanai bērniem”
14. Izteikt 32. punktu sekojošā redakcijā:
 “32. Dzīvokļa pabalsts daļējai komunālo un apkures maksājumu 

segšanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām).”

15. Svītrot 32.1. apakšpunktu.
16. Svītrot 32.2. apakšpunktu.
17. Svītrot 32.3. apakšpunktu.
18. Svītrot 32.4. apakšpunktu.
19. Papildināt 36. punktu ar 36.1. apakšpunktu un 36.2. apakšpunktu 

un izteikt sekojošā redakcijā:
 “36.1. trūcīgām ģimenēm (personām) 70% apmērā no ikmēneša 

komunālo maksājumu summas, bet ne vairāk kā EUR 60 mēnesī.
 36.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 50% apmērā no ik-

mēneša komunālo maksājumu summas, bet ne vairāk kā EUR 43 
mēnesī.”

20. Izteikt 37.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 “37.1. Trūcīgām ģimenēm (personām) EUR 120 apmērā un papil-

dus EUR 20 par katru ģimenē dzīvojošo nepilngadīgo bērnu.”
21. Svītrot 37.2 apakšpunktu.
22. Svītrot 37.3 apakšpunktu.

23. Izteikt 37.4. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “37.4. Maznodrošinātām ģimenēm un personām EUR 100 apmērā 

un papildus EUR 15 par katru ģimenē dzīvojošo nepilngadīgo bēr-
nu”.

24. Izteikt 43.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “43.1. Reizi gadā pabalsts, līdz EUR 100 apmērā, kas paredzēts 

bērna apģērba, mīkstā inventāra iegādei, medicīnas un citu speciā-
listu pakalpojumu apmaksai pēc maksājumu dokumentu iesniegša-
nas”.

25. Svītrot 44. punktu.
26. Izteikt 52. punktu sekojošā redakcijā:
 “52. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi 

gadā EUR 40 apmērā katram trūcīgo ģimeņu bērnam un EUR 30 
apmērā katram maznodrošināto ģimeņu bērnam, kurš mācās vis-
pārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas noda-
ļā.”

27. Izteikt 55. punktu sekojošā redakcijā:
 “55. Sociālais dienests veic personas individuālo vajadzību un so-

ciālās situācijas izvērtēšanu, un pieņem lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanas apmēru līdz EUR 100 kalendārā gadā, kas nepieciešams 
sociālās rehabilitācijas plānā ietverto pasākumu nodrošināšanai, 
dokumentu (personas apliecinoša dokumenta, arhīva izziņas vai 
citu dokumentu) noformēšanai, ja tas nepieciešams sociālās situā-
cijas risināšanai.”

28. Izteikt 58.punktu sekojošā redakcijā:
 “58. Pabalsti tiek piešķirti trūcīgām un maznodrošinātām perso-

nām.” 
29. Svītrot 58.1. apakšpunktu.
30. Svītrot 58.2. apakšpunktu.
31. Svītrot 58.3. apakšpunktu.
32. Svītrot 58.4. apakšpunktu:
33. Izteikt 59.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “59.1. Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 150 apmērā kalendārajā 

gadā vienai personai”.
34. Izteikt 59.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “59.2. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz naudas izdevumus aplie-

cinošs dokuments (vai tā kopija uzrādot orģinālu) par iegādātajiem 
medikamentiem vai saņemto medicīnas pakalpojumu. Izdevumus 
apliecinošs dokuments iesniegšanai Sociālajā dienestā ir derīgs trīs 
mēnešus no tā izsniegšanas brīža, dokumentā jābūt norādītam pa-
balsta saņēmēja vārdam, uzvārdam un personas kodam.”

35. Izteikt 62. punktu sekojošā redakcijā:
 “62. Pabalsts veselības uzlabošanai bērniem medicīnas vai rehabi-

litācijas iestādēs tiek piešķirts līdz EUR 145 kalendārajā gadā (pa-
balsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz čeks par veikto pa-
kalpojumu vai ārstējošās medicīnas iestādes izsniegtais rēķins)”.

36. Izteikt 63.punktu sekojošā redakcijā:
 “63. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek pie-

šķirts līdz EUR 100 apmērā kalendārajā gadā, personām ar funk-
cionāliem traucējumiem medicīnas un higiēnas preču (pamperu, 
katetru, vienreizēji lietojamo personīgās higiēnas komplektu u.c.) 
iegādei vai nomai.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības domes 30.01.2015. saistošo noteikumu Nr.2 „ Par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Kri-
muldas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) satura atbilstību valstī pašreiz pastāvošajam tiesiskajam 
regulējumam un nodrošinātu pašvaldības mazaizsargāto un trūcīgo personu interešu aizsardzību, minētajos 
saistošajos noteikumos ir nepieciešams izdarīt grozījums, palielinot pabalstu un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) ienākuma līmeņa slieksni, nosakot noteiktus precizējumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošajos noteikumos noteikti sekojoši precizējumi un pabalstu apmērs:
1. paaugstināts un noteikts vienots maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss visām iedzīvotāju kategori-

jām;
2. palielināts dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
3. paaugstināts pabalsts skolas piederumu iegādei un palielināts saņēmēju loks, nosakot, ka iespēja saņemt 

pabalstu ir arī katram maznodrošinātā ģimeņu bērnam;
4. precizēts un noteikts pabalsta apmērs pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
5. paaugstināts pabalsts veselības aprūpei; 
6. paplašināts saņēmēju loks, nosakot, ka pabalstu veselības uzlabošanai ir iespēja saņemt arī bērniem no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm; 
7. noteikts, ka pabalstu veselības uzlabošanai trūcīgām vai maznodrošinātām personām ar funkcionāliem 

traucējumiem var saņemt arī par medicīnas preču nomu; 
8. noteikts, ka pabalstu audžuģimenē dzīvojoša bērna apģērba, mīkstā inventāra, medicīnas un citu speciālistu 

pakalpojumu apmaksai iespējams saņemt reizi gadā; 
9. palielināts pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu, bērniem, pēc ārpusģimenes aprūpes beig-

šanās.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi 

uz pašvaldības budžetu. 
Paredzams, ka Krimuldas novada pašvaldības sociālā budžeta izmaksas sociālās palīdzības pabalstiem var 
palielināties aptuveni par 10 %.
Krimuldas novada pašvaldības sociālā budžeta izmaksu palielinājumu sociālās palīdzības pabalstiem veido 
vienots maznodrošinātu ģimeņu (personu) ienākuma līmeņa palielinājums līdz EUR 285, kas tiek noteikts 
vienāds visām iedzīvotāju kategorijām un nodrošina iespēju saņemt noteiktus sociālos pabalstus. 

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā šo jomu neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Krimuldas novada Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Krimuldas novada domē. Kri-
muldas novada domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.
Saistošos noteikumus publicē pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Krimuldas Novada Vēstis”, kā arī ievieto 
pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un izliek redzamā vietā pašvaldības ēkā.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Krimuldas novada iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības, 
izvērtējot Sociālā dienesta ikdienas saskarsmi ar iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.krimulda.lv.

37. Izteikt 63.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “63.1. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, ģi-

menes ārsta atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un me-
dicīnas, higiēnas preču iegādes vai nomas nepieciešamību, rēķinu 
vai stingrās uzskaites maksājuma čeku.”

38. Izteikt Pielikuma “Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izde-

vumu segšanas normatīvi bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību” 2.1. apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

 “2.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, ne-
pieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas dar-
bībām) – EUR 4 par 1 m2 mēnesī.”

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meis-
taru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 
kadastra Nr.8068 007 0813 un kadastra apz. 8068 007 0737, 
platība 0,5088 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena 14 600 EUR.

Izsoles solis - 200 EUR.

Izsole notiks 2020.gada 10.martā plkst.15.30 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00. 

Nodrošinājuma summa 1460 EUR jāiemaksā Krimuldas nova-
da pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS 
“SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, 
līdz pieteikuma iesniegšanai.

Samaksa par pirkumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Sko-
las iela 12, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 
kadastra Nr.8068 007 0820 un kadastra apz. 8068 007 0738, 
platība 0,5387 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena 15 500 EUR.

Izsoles solis - 200 EUR.

Izsole notiks 2020.gada 10.martā plkst.15.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 9.marta 
plkst.17.00. 

Nodrošinājuma summa 1550 EUR jāiemaksā Krimuldas novada 
pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB 
banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pie-
teikuma iesniegšanai.

Samaksa par pirkumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).



KNV 2020 Nr. 3 – FEBRUĀRIS I8

14. janvārī Straupes Zirgu pastā no-
risinājās tūrisma konference “Dabas 
taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes 
partnerības “Brasla” teritorijā”, kurā 
piedalījās Vidzemes lauku partnerības 
“Brasla” starpvalstu projekta “Marš-
ruti pāri robežām Latvijā un Somijā “ 
projekta Nr. 19-00-A019.333-000001 
dalībnieki, tai skaitā Krimuldas nova-
da pašvaldība, kura piedalās projektā 
ar dabas takas maršrutu Avotu birzī, 
Lēdurgas pagastā un Lēdurgas Den-
droparka labiekārtošanu, palielinot 
pasākumu iespējas un nodrošinājumu 
parka teritorijā.

Tūrisma konferences ietvaros tikās 
projektā iesaistītās puses – Vidzemes 
partnerība “Brasla” kā projekta vadītājs 
un projekta dalībnieki stāstot par savām 
projekta idejām, kā arī Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes, Vidzemes Augstskolas un 
Latvijas valsts mežu pārstāvji, lai kopīgi 
meklētu risinājumus un labākās prakses 
iespējas apsekoto taku labiekārtošanai, 
uzturēšanai, saudzēšanai.

Projekta dalībnieki prezentēja savas 
idejas un plānotos darbus projekta ie-
tvaros:
• Ilze Millere, Limbažu novada TIC 

vadītāja, “Augstrozes Lielezera dabas 

taku vērtības un attīstīšanas iespējas 
Umurgas pagastā”;

• Sarmīte Kauliņa, Krimuldas novada 
Lēdurgas Dendroloģiskā parka vadītāja, 
“Avotu birzs dabas taku vērtības un at-
tīstīšanas iespējas Lēdurgas pagastā”;

• Inese Timermane, Alojas TIC vadītā-
ja, “Karogu karjera taku vērtības un at-
tīstīšanas iespējas Staiceles pagastā”;

• Toms Treimanis, Kocēnu novada pro-
jektu un tūrisma speciālists, “Zilākal-
na dabas taku vērtības un attīstīšanas 
iespējas Zilākalna pagastā”;

• Rudīte Vasile, Pārgaujas novada tūris-
ma organizatore, “Riebiņa ezera dabas 
taku vērtības un attīstīšanas iespējas 
Straupes pagastā”.

Konferences ietvaros pēc dabas taku 
prezentācijām, ieteikumus un labās prak-
ses piemērus prezentēja Vidzemes augst-
skolas Mg. Georg. Iveta Druva-Druvas-
kalne, stāstot par dabas taku mūsdienu 
cilvēkam – kam pievērst uzmanību do-
mājot ilgtermiņā, plānojot un veidojot 
takas. Ogres novada pašvaldības pār-
stāves Liene Skuja un Senija Smiltniece 
dalījās ar labās prakses piemēriem un 
pieredzi dažādu sadarbības modeļu vei-
došanā, labiekārtojot dabas takas. Kon-
ferences noslēgumā uzstājās DAP Dabas 

tūrisma un izglītības eksperts Andris 
Soms daloties ar informāciju un pieredzi 
informācijas plānošanā, noformēšanā un 
izvietošanā dabas takās. Iegūtā infor-
mācija noderēs ikvienam projekta dalīb-
niekiem ne tikai dabas taku veidošanā, 
bet arī uzsākot jebkuru citu projektu un 
realizējot to!

Informācija par projektu:
Vidzemes lauku partnerība VRG Bras-

la sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības 
grupu “Kehittämisyhdistys SILMU ry” 
uzsākusi īstenot starpvalstu sadarbības 
projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā 
un Somijā”, kurā piedalās Alojas, Kocē-
nu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas 
novadu pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu 
pārnesi un inovāciju lauku apvidu teri-
torijās, stiprinot saikni pār novadu teri-
torijām, rosinot pašvaldības un privāto 
personu (juridisko un fizisko) sadarbību, 
lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu 
dabas vērtību mantojuma izmantošanu 
tūrismā.

Informāciju sagatavoja:
Madara Liepiņa

Krimuldas novada pašvaldības
Komunikācijas projektu vadītāja

e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv

Turpinās darbs pie starpvalstu projekta 
“Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”

Projekta idejas un plānotos darbus projekta ietvaros prezentēja Sarmīte Kauliņa, Krimuldas novada Lēdurgas Dendroloģiskā parka vadītāja
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Vidzemes Tūrisma asociācijas biedri 
tiekas 2020. gada pirmajā sēdē 

21. janvārī Saulkrastu novada domē tikās 
Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) biedri 
šī gada pirmajā valdes/mārketinga pado-
mes sēdē, lai apspriestu projektu aktuali-
tātes, atskatītos uz paveikto un iepazītos 
ar novadu tūrisma jaunumiem 2020. gadā. 

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā 
ar Lēdurgas Dendroparku piedalās projek-
tā “Dārza pērles”, kur vadošais partneris ir 
VTA. Projekta koordinatore Alise Plaude 
no VTA iepazīstināja ar tālākajām darbībām 
projekta ietvaros:
• februārī tiek plānots mācību seminārs;
• 7.-9. februārī ar Dārza pērles stendu plāno-

ta piedalīšanās izstādē “Tourest” Tallinā;
• 1.-2. maijā plānota piedalīšanās Stādu Pa-

rādē Siguldā;
• 15.-17. maijā Dārzu izstādē Igaunijā;
• 6.-7. jūnijs dalība Brīvdabas muzeja gada-

tirgū.
 
Drīzumā tiks izdoti Dārzu pērļu bukleti, 

kuros varēs iepazīties ar projektā iekļauta-
jiem dārziem un parkiem Igaunijā un Latvijā. 
VTA pārstāve Alise Plaude biedrus iepazīsti-
nāja ar jaunumiem, kuri gaidāmi 2020. gadā. 
VTA padomes sēdes biedri tika iepazīstināti 
arī ar Krimuldas novada pašvaldības plānota-
jiem jaunumiem un aicināti uz gaidāmajiem 
pasākumiem.

          
Krimuldas pašvaldības aktualitātes 

2020. gadā:
• 21. jūnijā pirmo gadu norisināsies vasaras 

saulgriežu svinēšana Lēdurgas Dendro-
parkā, no plkst. 19.00 līdz saullēktam;

• pastaigu dabas taka labiekārtošana Lēdur-
gas pagasta Avotu birzī, kura vijoties caur 
neskarto dabu, atklāj Braslas upes iežus un 
vēsturiskās liecības par muižas laikiem;

• 28.-29. augustā Krimuldas novada svētki, 
kura ietvaros norisināsies telpu orientēša-
nās, uzņēmēju pēcpusdiena, aktivitātes lie-
liem un maziem, koncerti un zaļumballe.

• 12. septembrī digitālās ekspozīcijas 
«Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā» at-
klāšana Inciema ūdenstorņa ēkā, kurā va-
rēs iepazīt Anšlava Eglīša un viņa dzimtas 
gājumu Inciemā;

• 19. septembrī Lēdurgas Dendroparka svēt-
ku ietvaros, atklās ceļu uz noslēpumaina-
jiem akmeņiem;

• izveidota taka par Lēdurgas vēsturi laika 
griežos. No 13. gs. Indriķa hronikā minētās 
Lettegores, kura izveidojusies tai laikā no-
zīmīgu ceļu krustojumā, līdz nozīmīgām 
personībām, kas atstājušas kultūrvēsturis-
ko mantojumu Lēdurgai;

• divas atklātās ekskursijas ar gidu, kurā ai-
cināti tūrisma pārstāvji un gidi, lai iepazītu 
Krimuldas novadu.
 
Lēdurgas Dendroparka plānotie pasā-

kumi:
• 2. februāris – Sveču liešanas meistarkla-

se, kur ikviens interesents varēs izliet sev 
sveci un iegūt jaunas prasmes un zināšanas 
saistībā ar Sveču dienas tradīcijām un ticē-
jumiem.

• 12. aprīlis – Lieldienu svinēšana Lēdurgas 
Dendroparkā pēc tradīcijām un jautrām 
dziesmām, dančiem un spēlēm.

• 30. aprīlis – Valpurģu nakts. Par tradīciju ir 
kļuvusi kopīga pavasara atnākšanas svētku 
svinēšana. Šajos svētkos no malu malām 
tiekas viedās būtnes – sievietes, lai iekusti-
nātu sievišķās enerģijas jaunam sākumam. 
Pasākumā būs pavasara sagaidīšanas rituā-
li, zīlēšana, rūnu likšana, tirdziņš un vaka-
ra noslēgumā uguns šovs.  

• aprīļa beigas – maija sākums skaistās ziedu 
karalienes Magnolijas ziedēšana.

• 21. jūnijs – Vasaras saulgrieži kopā ar fol-
kloras kopu “Putni”. Plaša svētku prog-
ramma ar zāļu sievas darbnīcu, kurā var 
iepazīt visu par un ap zāļu tējām, sava augu 
amuleta izgatavošana, vasaras saulgriežu 
svētku ēdiena pagatavošana – siera sieša-
na. Vainagu gatavošana un pīšana. Kopā 
sagaidīsim saullēktu ar dančiem un sadzie-
dāšanos.

• 19. septembris – Parka dibināšanas svētki. 
Lai iepazītu parku tuvāk, notiks orientēša-
nās spēle ar uzdevumiem. Pasākuma laikā 
būs rudens ražu dižošanās un apmaiņa ar 
rudens velšu receptēm. Mazākie darbosies 
radošajās darbnīcās, kurās radīs īpašus 
mākslas darbus no rudens veltēm.

• 21. decembris – Ziemas saulgrieži Lēdur-
gas Dendroparkā. Kopā ar folkloras kopu 
“Putni” iepazīstam Ziemas saulgriežu tra-
dīcijas. Ja vēlies vilkt lielo bluķi, liet laimes 
un darboties radošajās darbnīcās, tad tieši 
šeit būs vieta, kur svinēt Ziemas saulgrie-
žus. Pasākuma noslēgumā caur parkam 
veidosim gaismas ceļu un tumšākajā zie-
mas laikā sajutīsim maģisko gaismas ceļa 
burvību.

Krimuldas mūzikas un mākslas Vizuāli plastiskās nodaļas au-
dzēkņi: Marta Bondare, Marta Rozenberga un Daniels Gžibovskis 
ir kļuvuši par Latvijas kārtas laureātiem un izvirzīti uz konkursa 
" LIDICE 2020 " otro kārtu Čehijā. Konkursa tēma šogad - ainava 
un tās daudzveidība. 10. februārī skolēni viesojās Latvijas Univer-

sitātes Zinātņu Mājā, kur aplūkoja plašo darbu izstādi un saņēma 
diplomus. 

Apsveicam jauniešus un vēlam veiksmi finālā Čehijā. Paldies 
par darbu ar audzēkņiem pedagogiem Marijai Vītolai un Vitoldam 
Kucinam!  

Apsveicam!

Marta Bondare Marta Rozenberga Daniels Gžibovskis
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Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka no 2020. g. 1. jan-
vāra tika paaugstināts dabas resursu nodoklis par sadzīves 
atkritumu noglabāšanu poligonos. Nodokļa kāpums, kā arī 
nepieciešamās izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, lai veiktu 
atkritumu priekšapstrādi un sagatavošanu apglabāšanai, kā 
arī pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās tehnikas un 
tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un modernizācija, rada izmaiņas 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā.

2019. g. 5. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija apstiprināja jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifu poligonā “Daibe”. Tas stājās spēkā ar 2020. g. 5. janvāri. 
Apstiprinātais tarifs ir 66.79 eiro par tonnu – tas ir 27% pie-
augums salīdzinājumā ar 2019.gada tarifu. Tarifā ietverts arī 
valstī noteiktā dabas resursu nodokļa palielinājums no 43 eiro 
par tonnu uz 50 eiro par tonnu.

SIA “ZAAO” izpilddirektore Ieva Barutina:
“Poligons “Daibe” darbojas jau 15 gadus. Sākotnēji tehnika 

darbu veikšanai tika iegādāta par Eiropas savienības fondu lī-
dzekļiem, infrastruktūra attīstīta piesaistot ārējo finansējumu, 
taču šobrīd tehnika ir nokalpojusi un vairākas iekārtas ir jāre-
montē un jāmodernizē par uzņēmuma līdzekļiem. Esam uzsā-
kuši tehnikas nomaiņu. Specializētā tehnika maksā ļoti dārgi, 
jaunākā tehnikas vienība ir kompaktors, kas blietē atkritumus, 
lai atkritumu krātuve kalpotu maksimāli ilgāku laika perio-
du. Tā iegādes cena, veicot iepirkumu, sastādīja 281 000 eiro. 
Attiecībā uz dabas resursu nodokļa likmi, likums paredz tā 
pieaugumu gadu no gada. Ir iecerēts, ka nodokļa pieaugums 
ietekmēs iedzīvotāju paradumu maiņu, stimulēs iepakojuma 
nodošanu pārstrādei un palīdzēs samazināt noglabājamo atkri-
tumu daudzumu”.

Ņemot vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir ie-
kļauts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, tad no 2020. 
g. 5. janvāra izmaiņas ir arī attiecībā uz summu, kāda jāmaksā 
norēķinoties par saņemtajiem sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumiem. Maksa sadārdzinājās vidēji par 11%, kas 
nozīmē, ka par 240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs 
jāmaksā aptuveni 54 eiro centi vairāk, tas ir vidēji 5.50 eiro par 
viena 240 litru konteinera tukšošanas reizi.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma 

nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO 
laukumus, EKO punktus, kā arī sešās pilsētteritorijās pieejamo 
individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mu privātmājām.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 27 novadu 
teritorijās.

 
Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Mainījies tarifs  
par nešķirotu sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā “Daibe”

Krimuldas EKO laukumā pieejamie pakalpojumi
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA 

“ZAAO” (ZAAO) atgādina, ka Krimuldā, adresē Ragana “Dū-
meņi” atrodas EKO laukums jeb šķiroto atkritumu pieņem-
šanas laukums. EKO laukuma pakalpojumi kļūst arvien po-
pulārāki, gada laikā apmeklētāju skaits pieaudzis par 13,5 
procentiem.

Visbiežāk uz EKO laukumu iedzīvotāji nogādā jaukto iepa-
kojumu – makulatūru, metālu, dažādus pārstrādei derīgus po-
limēra izstrādājumus. Arī stikla burkas un pudeles bieži tiek 
atpazītas kā pārstrādei derīgas un nodotas EKO laukumos. 
Arvien populārāk kļūst uz EKO laukumu bez maksas nogādāt 
nolietotu sadzīves elektrotehniku, par maksu – lielgabarīta at-
kritumus.

EKO laukumā bez maksas no privātpersonām pieņem pu-
deļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polietilēna izstrādāju-
mus – pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumam 
izmantotas pudeles, kannas (ar apzīmējumu LDPE un HDPE), 
PET dzērienu pudeles, metālu, visa veida nolietotu, neizjauktu 
vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku, luminiscentās 
spuldzes, baterijas, akumulatorus, koka paletes, logu stiklu un 
lietošanai derīgus apavus. Ierobežotā daudzumā bez maksas 
iespējams nodot arī krāsu bundžas (10 l no mājsaimniecības 

gadā), riepas (4 gab. no fiziskas personas gada laikā). Par mak-
su EKO laukumā tiek pieņemti arī lielgabarīta (mēbeles, mat-
rači, u.c.) atkritumi, zaļie un celtniecības atkritumi. 

EKO laukuma pakalpojumus aicinām izmantot arī juridis-
kām personām, kuras neizmanto ZAAO pakalpojumu materiā-
lu savākšanai no uzņēmuma teritorijas. Plašāku informāciju ie-
spējams uzzināt uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv, pie EKO 
laukuma pārziņa vai sazinoties telefoniski ar klientu apkalpo-
šanas speciālistiem pa tālr. 64281250.

Krimuldas EKO laukuma darba laiks:
P 10-14
O 10-14
T slēgts
C 15-19
P 14-18
S 10-14

Sv slēgts

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Ugunsdrošības kalendārs FEBRUĀRIS
Izmantotais materiāls no Krišjāņa Barona Dainu skapja, Latvijas 

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības Valdes (LBUB AV) ai-
cinājumiem, Valsts ugunsdzēsības un ugunsdrošības dienesta (VUGD) 
mājas lapas un ugunsdrošības noteikumiem, Ugunsdrošības uzraudzī-
tāju tekstiem presē un uzrunām, preses apskatiem.

Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu pa-
līdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112! 
Uguns puisi, uguns puisi, 
Dedzin' gaišu uguntiņu; 
Es tev došu linu kreklu 
Kaņepeju piedurknèm.

 (Krogzemju M. ( Auseklis), Lielvārde)
Atgādinājums: Visbiežāk traģiskas ugunsnelaimes notiek naktīs, kad 
cilvēki guļ, jo cilvēks miegā nejūt dūmus, toties dzird skaņas, tāpēc 
autonomais dūmu detektors ļauj savlaicīgi pamanīt ugunsgrēka izcel-
šanos un pamest piedūmotās telpas. (VUGD)
Dzīvokļa īpašniekos ir jāveido saimnieka griba. Viņiem ir ne tikai 
jāsaprot savas vajadzības, bet arī jānovērtē pašu finansiālās iespējas, 
paredzot ierīkot autonomo dūmu detektoru savā privātajā īpašumā. 
Neviens negrasās tajā iejaukties, taču tas ir atbilstoši spēkā esošajai li-
kumdošanai. Īpaši jāņem vērā fakts, ka Ugunsdrošības noteikumos ir 
iestrādāts punkts, kas nosaka, ka katrai fiziskai personai ir pienākums 
ugunsgrēka gadījumā evakuēties. (LBUB AV)
 Sagatavoja Jānis Rubīns
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Akcijas “NOPELDI SEVI!”
centīgākie peldētāji, uzvarētāji JANVĀRĪ 
1. grupā - Madara Hasnere – 6,0 km
  Haralds Hasners – 19,025 km
2. grupā - Līva Štrauha – 4,4 km
  Haralds Ūdris – 2,0 km 
  Jānis Tračs – 2,0 km
3. grupā - Inga Buliņa – 23,25 km
  Guntis Vijgriezis – 8,4 km
4. grupā - Ausma Stūrīte – 2,675 km
  Indriķis Builis – 5,5 km

Aicinām saņemt BALVAS!
Atgādinām, ka arī februārī, martā un aprīlī 
balvu saņems centīgākais peldētājs katrā 

vecuma grupā!

Par peldēšanu ziemā
Kaut arī šī ziema Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ir ļoti silta, ziemas peldē-

tāji tomēr turpina peldēt visu gadu atklātajos ūdeņos un rīko ierastās ziemas 
peldētāju sacensības. 

Šī sezona ziemas peldētājiem ir ļoti pilna ar dažādiem pasākumiem un lie-
lu izvēli, kur piedalīties. Raganas roņi veiksmīgi piedalījās Pasaules kausa 
posmā Jelgavā pērnā gada rudenī (atveda mājās vienu sudraba, trīs bronzas 
godalgas un divas izcīnītas 9.vietas). 11.janvārī piedalījāmies Ziemas peldētā-
ju salidojumā Ventspilī, kur 30m īpašā peldēšanas stilā Kristīne Rāte ieguva 
1.vietu. 

18.janvārī Stokholmā notika Atklātais ziemas peldētāju čempionāts, no kura 
Kristīne Rāte atveda zelta godalgu (25m brīvajā stilā) un divas sudraba meda-
ļas (25m un 50m brass), Ričards Batarags mājās atveda godam nopelnīto otro 
vietu 25m brasa distancē.

Viens no lielākajiem janvāra notikumiem bija Latvijas čempionāts ziemas 
peldēšanā, kas notika 25.janvārī Liepājā. Liepājas sacensību 7 distanču peldē-
jumos no 25 līdz 450 metriem ar laika kontroli 247 peldējumos startēja 135 da-
lībnieki no 6 valstīm. Raganas roņu dalībnieku nopelni:

• Kristīne Rāte 4. vieta 25m brass, 5. vieta 25m tauriņstilā, 3. vieta 50m brīvajā 
stilā;

• Ričards Batarags 2. vieta 25m brass;
• Gunta Fetere-Fektere 4. vieta 25m brass, 1. vieta 50m brīvajā stilā;
• Robijs Karjuss 12. vieta 25m brass.

Roņi – ziemas peldētāji peld atklātos ūdeņos gan ziemā, gan vasarā un šo-
brīd – aktīvajā sezonā – cītīgi aizstāv sava novada un kluba vārdu ar dalību 
ziemas peldēšanas sacensībās gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensī-
bās. Liels paldies par līdzfinansējumu sportiski draudzīgam uzņēmumam SIA 
“Eco Baltia grupa”.

Raganas roņi aicina pievienoties ziemas peldētāju pulciņam, nebaidīties no 
ziemas un sadraudzēties ar aukstumu. Teorija stāsta, ka pareizi ir ziemas pel-
des iesākt rudenī, pakāpeniski, tomēr vairāki ziemas peldētāji iesākuši ziemā, 
un šogad ir īpaši silta ziema, par ko liecina arī arvien pieaugošais procents 
Latvijas iedzīvotāju, kas uzdrošinās baudīt ūdens priekus visa gada garumā.

Ne visiem ziemas peldētājiem nepieciešams piedalīties sacensībās. Iemīliet 
aukstumu, ledu un ūdeni, stipriniet savu veselību un satieciet daudz līdzīgi 
domājošo no visas pasaules.

Ja esi nolēmis pamēģināt, sazinies –  par padomu un koppeldi nav jāmaksā, 
vienosimies par tikšanās laiku un peldes vietu. 

Ja es ieinteresēts, zvani 29412074!
 Kristīne

Raganas roņi aukstuma nebīstas
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS 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 – Sie-

vu 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

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

PATEICĪBA 
Izsakām pateicību visiem,  

kas skumju brīdī bija kopā ar mums,  
Liliju Šicu mūžībā pavadot.

Tuvinieki

Satiksimies  
Krimuldas Tautas namā 
27. februārī plkst. 18.00

Pirmo reizi Latvijā CIRKA ŠOVS 
CIRKS NO CITAS PLANĒTAS!
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas nama kasē

4,50 EUR bērniem,

6,50 EUR pieaugušajiem!

Krimuldas Tautas namā
Svētdien, 1. 03.
plkst. 16.00 Krimuldas Tautas namā
plkst. 19.00 Inciemā ūdenstorņa 
3. stāva zālē 
Andreja Ēķa komēdija KLASES SALI-
DOJUMS 2.
Līdz 16 g. v. neiesakām

Biļetes cena EUR 4,00

8.03. plkst. 16.00 koru koncerts SIE-
VIETE KĀ VĪNS UN ZIEDS…
Vai jūti gaisā un sirdī pavasara tuvošanos? Tas 
tepat vien ir, jau mostas tulpju pumpuros! 
Dāvāt prieku un dziesmas nekad nevar būt 
par daudz, tāpēc, daiļās dāmas, vīru koris 
“Vecie draugi” ielūdz Jūs uz skanīgu pēcpus-
dienu!

Ieeja bez maksas

27.03. plkst. 10.00 leļļu izrāde bēr-
niem un vecākiem LĀCIS UN VIŅA 
DRAUGI.
Lelles veidojuši animācijas studijas AVĀRIJAS 
BRIGĀDE mākslinieki.

Biļetes cena EUR 2.50

LĪDZJŪTĪBAS
Noriet saule vakarā
Meža galus zeltīdama.
Noslīgst klusi sirmā galva
Saules ceļu aiziedama.

Mūžībā devusies 
Lilija Šica (1920.- 19.01.2020.), 

viņas vārds pazīstams, gan 
pateicoties olimpiskajiem mazdēliem, 

kamaniņbraucējiem Jurim un Andrim, gan 
kā TLMS “Krimulda” dibinātājai un audējai, 

gan kā grāmatas “Turi savu kanti, Lileit!” 
autorei (klajā nākusi viņas 90. jubilejā). 

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību viņas 
tuviniekiem.
Krimuldas novada pašvaldības dome 

Lēdurgas kultūras namā

Māras Skrides gleznu izstāde

Lēdurgas kultūras nama mazajā zālē

29.02. plkst. 16.00 tikšanās ar gleznu 

izstādes autori Māru Skridi.

Izstāde apskatāma līdz 3. martam

P.–Pk. 10.00–17.00.

29.02. plkst. 18.00 f ilmas PIĻSĀTA 

PI UPIS demonstrējums.
Ieeja: 3,00 EUR

7.03. plkst. 21.00 8. MARTA BALLE.
Spēlē grupa ZELTA KNIEDE.

Ieeja EUR 5,00

13.03. plkst. 18.00 Skolēnu deju ko-

lektīvu koncerts.

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

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.

Mācītājs Fridrihs Kaptāns

Mīļš cilvēks aizgājis, 
Uz klusēšanas pusi. 
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis 
Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem. 
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.

(J. Jaunsudrabiņš.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību,  
un domās esam kopā ar Ritu Eisaku-Briedi,  

atvadoties no tēta.  
Mūsu līdzjūtība arī Ritas māsai Lailai Kuncei.

Raganas amatierteātra trupa ar režisori

E-informētība vienkāršo 
ikdienu

Lai ātri un ērti uzzinātu visu aktuālo par 
elektrības piegādi, kas īpaši svarīgi ir da-
žādu dabas untumu laikā rudens un ziemas 
sezonā, AS “Sadales tīkls” rosina klientus 
atbildīgi izturēties pret ārkārtas situācijām 
elektrotīklā, kā arī atjaunot savu kontakt-
informāciju uzņēmuma e-vidē.

Diennakts bezmaksas tālrunis 8404.

Krimuldas Tautas namā 
19. februārī plkst. 9.45 

SIA "Latvijas Lauku konsultācijas 
izglītības centra" Siguldas filiāle rīko 

semināru
Ķirbju un zemeņu audzēšana

Pasākuma plāns:
• 9.45-10.00 Ierašanās un reģistrācija;
• 10.00-11.30 Ķirbju audzēšanas tehnoloģijas, 

augsnes izvēle un ielabošana, šķirņu izvēle; 
• 11.30-15.15 Zemeņu audzēšanas tehnoloģijas, 

augsnes izvēle un ielabošana, šķirņu izvēle.
Lektors: Māris Narvils.

Seminārs bezmaksas. 
Dalību semināram pieteikt līdz š.g. 15. februārim, 
zvanot Inārai Krasovskai – tālr. +371 27744016 vai 

rakstot – inara.krasovska@krimulda.lv
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 
un SIA" Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" 
noslēgto līgumu Nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte "In-
formatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvi-
jā". Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta 
dienests. 
Pasākums publisks. Tā laikā var tikt veikta filmēšana 

un fotografēšana. Iegūtais materiāls var tikt izmantots 
publicitātes nolūkos.!


