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Pašvaldība izsludina projektu konkursu 

“Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošana”
Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada daudzdzīvok-

ļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas 
pasākumu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku 
aktivitātēm, kas vērstas uz ēku sakārtošanu, turpmāku energo-
resursu patēriņu samazinājumu. 

Konkursā var piedalīties ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un ie-
dzīvotāju grupas, kuru nekustamais īpašums: 
	atrodas	Krimuldas	novada	administratīvajā	teritorijā	un	ir	nodo-
ta	ekspluatācijā	laikā	no	1944.	līdz	2000.	gadam;	

	dzīvojamā	māja	ir	sadalīta	dzīvokļu	īpašumos	un	vienam	īpašnie-
kam	pieder	ne	vairāk	kā	20%	no	kopējā	dzīvokļu	īpašumu	skaita;	

	dzīvojamajā	mājā	 esošo	 nedzīvojamo	 telpu	 platība	 saskaņā	 ar	
spēkā	 esošu	Būves	 kadastrālās	 uzmērīšanas	 lietu	 nepārsniedz	
25%	no	dzīvojamās	mājas	kopējās	platības;

	dzīvokļu	īpašnieki,	kas	pārstāv	ne	mazāk	kā	51%	no	kopējā	dzī-
vojamās	mājas	dzīvokļu	īpašuma,	kopsapulcē	balsojot	“par”,	ir	
pieņēmuši	 lēmumu	 veikt	 dzīvojamā	mājā	 tehniskā	 un	 vizuālā	
stāvokļa	uzlabošanas	pasākumus	un	apmaksāt	ar	pasākumu	īs-
tenošanu	saistītos	izdevumus;

	dzīvokļu	īpašnieki,	kas	ir	pieņēmuši	lēmumu	par	mājas	pārval-
dīšanas	tiesību	pārņemšanu	un	noslēguši	līgumu	par	mājas	pār-
valdīšanu	un	apsaimniekošanu	ar	brīvprātīgi	izraudzīto	juridis-
ko	personu	vai	pilnvarojuši	jebkuru	fizisko	personu,	kas	atbilst	
Dzīvojamo	māju	 pārvaldīšanas	 likumā	 izvirzītajām	 prasībām,	
vai	arī	apvienojušies	Dzīvokļu	īpašnieku	biedrībā.

Konkursā tiks atbalstīti:
	ēku	tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uzlabošanas	pasākumi;
	būvdarbu	veikšana	ēkas	norobežojošajās	konstrukcijās	un	kop-
lietošanas	telpās;	

	ārsienu	un	jumta	konstrukciju	papildus	siltināšana,	koplietoša-
nas	 telpu	 logu	 un	 durvju	 nomaiņa,	 ja	 pieprasītais	 līdzfinansē-
jums	ir	pietiekošs	kvalitatīvai	fasādes	atjaunošanai,	renovācijai,	
kāpņu	telpu	remonts	u.c.

Projekta attiecināmās izmaksas ir materiālu izmaksas	 (kok-
materiāli,	apdares	materiāli,	krāsas,	otas,	jumta	seguma	materiāli,	
u.c.).	koplietošanas	telpu	logu	un	ārdurvju	nomaiņa.	Katra	konkrē-
tā	projekta	budžeta	tāme	tiks	izvērtēta	individuāli.
Projekta	budžetā	ir	jāparedz	savs	līdzfinansējums,	vismaz	30%	no	

budžeta	kopējām	izmaksām,	kurš	var	ietvert	gan	materiālu	izmak-
sas,	tajā	skaitā	logu	un	ārdurvju	(ja	nepieciešams),	gan	veicamo	dar-
bu	izmaksas.	Ja	darbus	plānots	veikt	saviem	spēkiem,	tad	Projekta	
budžetā	norāda	pašu	darba	ieguldījumu	aptuvenās	tirgus	cenās.
Projektus	vērtēs	Krimuldas	novada	domes	apstiprināta	vērtēša-

nas	komisija.	

Vērtējot projektus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:
Kritērijs Punkti

Projekta	līdzfinansējums	30–40%	no	budžeta	kopējām	
izmaksām

10	punkti

Projekta	līdzfinansējums	40–50%	no	budžeta	kopējām	
izmaksām

15	punkti	

Projekta	līdzfinansējums	50–60%	no	budžeta	kopējām	
izmaksām

20	punkti

Projekta	 līdzfinansējums	 lielāks	par	60%	no	 	budžeta	
kopējām	izmaksām

30	punkti

Veicamo	darbu	apjoms	skar	visas	daudzdzīvokļu	mājas	
tehniskā	vai	vizuālā	stāvokļa	uzlabošanu

30	punkti

Veicamo	darbu	apjoms	skar	daļas	daudzdzīvokļu	mājas	
tehniskā	 vai	 vizuālā	 stāvokļa	 uzlabošanu,	 piemēram,	
darbi	tiek	veikti	vienā	kāpņu	telpā,	vienā	mājas	daļā

20	punkti	

Veicamo	darbi	paredz	dažu	atsevišķu	elementu	izbūvi	
vai	atjaunošanu	daudzdzīvokļu	mājas	 tehniskā	vai	vi-
zuālā	stāvokļa	uzlabošanai

10	punkti

Pieteicējs	nav	iepriekš	saņēmis	Pašvaldības	finansēju-
mu	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	tehniskā	un	vizuālā	
stāvokļa	uzlabošanai

10	punkti

Daudzdzīvokļu	 mājai	 nodibināta	 apsaimniekošanas	
biedrība	vai	ēka	nodota	apsaimniekošanā

10	punkti

Viena	projekta	īstenošanai	vienam	īpašumam	piešķirtais	pašvaldī-
bas	finansējums	var	būt	līdz	1500	EUR.
Konkursa	ietvaros	kopējais	plānotais	līdzfinansējums	ir	7000	EUR.

Projekta izsludināšanas laiks 02.03.2020. 
Informācija	 par	 Projekta	 iesniegšanai	 nepieciešamiem	 doku-

mentiem,	Projektu	izvērtēšanu	un	īstenošanu	atrodama	laikrakstā	
“Krimuldas	novada	vēstis”	un	www.krimulda.lv,	Projektu	konkur-
sa	„Krimuldas	novada	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	tehniskā	un	
vizuālā	stāvokļa	uzlabošana”	nolikumā.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 6. maijs 
līdz plkst. 15.00.
Dokumenti	 iesniedzami:	Krimuldas	novada	domes	administratī-
vās	 ēkas	1.	 stāvā	Klientu	 apkalpošanas	 centrā	 (Parka	 iela	1,	Ra-
gana)	vai	arī	nosūtāmi	pa	pastu:	Krimuldas	novada	dome,	Parka	
iela	1,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.	LV-2144.

Informāciju	sagatavoja	 
Krimuldas	novada	pašvaldības	Attīstības	nodaļa,	 

tālr.:	25549748,	 
e-pasts:	attistiba@krimulda.lv
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Par ugunsdrošību 
dzīvojamā sektorā
Apkopojot statistikas datus par 

ugunsgrēkiem Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (turpmak – 
VUGD) Rīgas reģiona pārvalde in-
formē, ka Latvijā 2019. gada uguns-
grēkos iznīcinātas 611 ēkas/būves, 
ugunsgrēkos cietu5i 279 cilvēki, 
ugunsgrēkos izglābti 406 cilvēki un 
glābšanas darbos izglābti 426 cilvēki. 
Ugunsgrēkos bojā gājuši 76 cilvēki. 
Analizējot	 VUGD	 statistiku	 par	

ugunsgrēkiem	 dzīvojamās	 ēkās,	 tiek	
secināts,	ka	aptuveni	puse	ugunsgrēkos	
bojāgājušo	 miruši	 nevis	 no	 fiziskiem	
apdegumiem,	 bet	 gan	 no	 saindēšanās	
ar	toksiskiem		produktiem,	kas	rodas,	
sadegot	 mājoklī	 esošajiem	 sadzīves	
priekšmetiem	 un	 mēbelēm.	 Pie	 tam	
lielākā	daļa	bojāgājušo	nosmakuši	dū-
mos	vai	sadeguši	savās	guļamistabās.	
Praktiskais	 risinājums	 kā	 samazināt	
šāda	veida	bojāgājušo	skaitu	ir	dzīvo-
jamo	telpu	aprīkošana	ar	tehniskām	ie-
kārtām,	kas	brīdinātu	cilvēkus	par	iz-
cēlušos	ugunsnelaimi	un	tādējādi	ļautu	
tiem	paspēt	pamest	degošās	 telpas	un	
savlaicīgi	 izsaukt	 palīdzību.	 Visefek-
tīvākais	 tehniskais	 risinājums	cilvēku	
brīdināšanai	par	ugunsgrēku	dzīvoklī	
ierīkoti	 ugunsgrēka	 autonomie	 dūmu	
detektori	 (kas	 reaģē	uz	 dūmiem).	Sa-
vukārt	 ugunsdzēsības	 aparāts	 privāt-
mājā	 lieti	 noderēs	 neliela	 ugunsgrēka	
dzēšanai	tā	aizdegšanās	sākuma	stadi-
jā.	Jāatceras,	ka	ugunsdzēsības	aparā-
tu	drīkst	izmantot	tikai	tad,	ja	dzēšana	
nedara	draudus	veselībai	un	dzīvībai.	
Ja	notikusi	ugunsnelaime	–	izvērtējiet	
situāciju	un	neapdraudiet	sevi,	bet	ne-
kavējoties	zvaniet	uz	vienoto	ārkārtas	
palīdzības	 izsaukumu	numuru	112	un	
izsauciet	ugunsdzēsējus	glābējus!
VUGD	Pārvalde	aicina	iedzīvotājus	

neatlikt	 rūpes	 par	 savu	 un	 tuvinieku	
drošību,	 bet	 būt	 atbildīgiem,	 nodroši-
not	 mājokļus	 ar	 ugunsgrēka	 autono-
miem	 dūmu	 detektoriem	 un	 viendzī-
vokļa	objektus	papildus	ar	ugunsdzē-
sības	aparātiem.
Ja	 jums	 radušies	 jautājumi	 par	

ugunsdrošību	 mājoklī,	 vaicājiet	
VUGD	amatpersonām	–	rakstiet,	zva-
niet	vai	nāciet	uz	jums	tuvāko	daļu	vai	
posteni!
2020.	 gadā	 Pārvalde	 turpinās	 rea-

lizēt	 ugunsdrošības	 profilakses	 un	
izglītojošos	 pasākumus,	 lai	 mazinātu	
ugunsgrēku	un	bojā	gājušo	skaitu

Tikšanās ar 
iedzīvotājiem

Aicinām Krimuldas novada daudzdzīvokļu ēku īpašniekus, apsaimniekotājus 
un iedzīvotāju grupas, interesentus uz tikšanos. Pārrunāsim atbalstāmas akti-
vitātes un pieteikumu sagatavošanu projektu konkursam. Būs iespēja tikties ar  
daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kuri jau īstenojuši līdzī-
gus projektus.

	Kad:	2. aprīlī plkst. 18.30
	Kur:	Krimuldas Tautas namā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas novads
Krimuldas	novada	pašvaldība	 aicina	daudzdzīvokļu	 ēku	 īpašniekus,	 apsaim-

niekotājus	un	iedzīvotāju	grupas,	kuru	nekustamais	īpašums	atrodas	Krimuldas	
novada	administratīvajā	 teritorijā,	pieteikties	pašvaldības	rīkotā	konkursā	paš-
valdības	līdzfinansējuma	saņemšanai	Krimuldas	novada	daudzdzīvokļu	dzīvoja-
mo	māju	tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uzlabošanai.
Projekta	attiecināmās	izmaksas	ir	materiālu	izmaksas	(kokmateriāli,	apdares	

materiāli,	 krāsas,	 otas,	 jumta	 seguma	materiāli,	 u.c.).	 koplietošanas	 telpu	 logu	
un	 ārdurvju	 nomaiņa,	 ja	 pieprasītais	 līdzfinansējums	 ir	 pietiekošs	 kvalitatīvai	
fasādes	atjaunošanai,	renovācijai.	
Informācija	par	Projekta	iesniegšanai	nepieciešamiem	dokumentiem,	Projektu	

izvērtēšanu	un	īstenošanu	atrodama	www.krimulda.lv,	Projektu	konkursa	„Kri-
muldas	novada	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uz-
labošana”	nolikumā.	Laikrakstā	“Krimuldas	novada	vēstis”.
	Projekta	 pieteikumu	 iesniegšanas	 termiņš: 2020. gada 6. maijs līdz plkst. 

15.00.
	Papildus	informācijai:	zvanīt +371 25549748. 
Dokumenti	iesniedzami:	Krimuldas	novada	domes	administratīvās	ēkas	1.	stā-

vā	Klientu	apkalpošanas	centrā	(Parka	iela	1,	Ragana)	vai	arī	nosūtāmi	pa	pastu:	
Krimuldas	novada	dome,	Parka	iela	1,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.	
LV-2144.

Krimuldas	novada	pašvaldības	Attīstības	nodaļa
tālr.:	+371	25549748

Apkopoti statistikas dati  
par ugunsgrēku gadījumiem 

mājokļos
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) apkopojis un izanalizē-

jis statistikas datus par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās visā Latvijas teritorijā 
2019. gadā. Secināts, ka pērn valstī kopumā glābšanas darbi veikti 8985 reizes. 
Statistikas dati liecina, ka aptuveni puse ugunsgrēkos cietušie saindējušies ar 
toksiskajiem dūmiem, kuri rodas, sadegot mājoklī esošajiem sadzīves priekšme-
tiem un mēbelēm.

VUGD	apkopotie	dati	liecina,	ka	pagājušajā	gadā	visā	Latvijā	ugunsnelaimēs	
bojā	gājuši	76	cilvēki,	tai	skaitā	trīs	bērni,	kopumā	cietuši	279	cilvēki,	no	kuriem	
izglābti	406.
Lai	 izvairītos	no	ugunsnelaimēm	un	 samazinātu	 cietušo	 skaitu,	VUGD	aici-

na	dzīvojamās	mājas	aprīkot	ar	tehniskām	iekārtām,	kas	brīdinātu	cilvēkus	par	
izcēlušos	ugunsgrēku	un	ļautu	savlaicīgi	atbrīvot	degošās	telpas	un	izsaukt	palī-
dzību.	Visefektīvākais	tehniskais	risinājums	dzīvojamās	mājās	ir	ierīkoti	uguns-
grēka	 autonomie	 dūmu	 detektori,	 savukārt	 ugunsdzēsības	 aparāts	 privātmājā	
ļauj	novērst	ugunsgrēku	tā	aizdegšanās	sākuma	stadijā.
Jau	ziņots,	no	šī	gada	1.	 janvāra	 ir	 stājušies	 spēkā	nozīmīgas	Ugunsdrošības	

noteikumu	 prasības,	 kas	 nosaka	 autonomu	 ugunsgrēka	 detektoru	 uzstādīšanu	
visos	mājokļos,	kas	reaģē	uz	dūmiem,	bet	privātmājas	ir	jānodrošina	ar	uguns-
dzēsības	aparātu.
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Iespēja iesaistīties 
savas dzīvesvietas 

un apkārtnes 
teritorijas attīstībā
Ikvienam	Latvijas	 iedzīvotājam,	kam	

interesē	 savas	 dzīvesvietas	 un	 tuvākās	
apkārtnes	 iespējamā	attīstība,	 ir	 iespēja	
iesaistīties	teritorijas	attīstības	plānošanā	
un	esošo	plānu	apspriešanā,	 izmantojot	
portāla	 ĢeoLatvija.lv	 sadaļu	 Teritorijas	
attīstības	plānošana.	
Portāla	ĢeoLatvija.lv	 sadaļa	Teritori-

jas	attīstības	plānošana	sniedz	iespēju	sa-
biedrībai	–	 iedzīvotājiem	un	komersan-
tiem,	ar	interaktīvas	kartes	un	dažādu	te-
ritorijas	attīstības	plānošanas	dokumentu	
(teritorijas	 plānojumu,	 lokālplānojumu,	
detālplānojumu,	u.c.)	palīdzību	ērti	mek-
lēt	un	saņemt	nepieciešamo	ģeotelpisko	
un	teksta	informāciju	par	teritorijas	plā-
nošanu,	tai	skaitā,	piedalīties	plānošanas	
dokumenta	publiskajās	apspriešanās,	ie-
sniedzot	priekšlikumus	elektroniski.	Tā-
dējādi	sabiedrībai	nodrošināta	pieejamī-
ba	 informācijai	 par	 teritorijas	 attīstības	
iespējām	un	ierobežojumiem.
Portāla	ĢeoLatvija.lv	 sadaļa	Teritori-

jas	attīstības	plānošana	 ir	Teritorijas	at-
tīstības	plānošanas	informācijas	sistēmas	
(TAPIS)	publiskā	daļa.	Pamatā	TAPIS	ir	
valsts	informācijas	sistēma	autorizētiem	
lietotājiem	 teritorijas	 plānošanas	 doku-
mentu	izstrādei.	Sistēma	nodrošina	visu	
plānošanas	līmeņu	plānošanas	dokumen-
tu	un	informācijas	uzturēšanu,	tai	skaitā,	
gan	 vietējās	 pašvaldības	 teritorijas	 plā-
nojumus	un	attīstības	programmas,	gan	
informāciju	 par	 nacionālo	 interešu	 ob-
jektiem	un	2019.gadā	apstiprināto	Jūras	
plānojumu,	 kurā	 noteikta	 Latvijas	 Re-
publikas	jurisdikcijā	esošo	iekšējo	jūras	
ūdeņu,	 teritoriālās	 jūras	un	ekskluzīvās	
ekonomiskās	zonas	atļautā	izmantošana	
un	tās	nosacījumi.
Izmantojot	 ĢeoLatvija.lv	 pieejamos	

elektroniskos	pakalpojumus,	ikviens	in-
teresents,	piemēram,	potenciāls	nekusta-
mā	 īpašuma	pircējs	vai	uzņēmējs,	kurš	
meklē	 savas	 biznesa	 idejas	 attīstīšanai	
atbilstošu	teritoriju,	var	uzzināt	kāda	at-
ļautā	 izmantošana	 noteikta	 noskatītajā	
īpašumā	vai	tā	tuvumā.	Varbūt	tuvumā	
plānota	 rūpnieciska	 teritorija	 vai	 gluži	
otrādi	–	plānots	parks	vai	atpūtas	zona.	
Savukārt	uzņēmējam	ne	mazāk	 svarīgi	
ir	būt	informētam	par	infrastruktūras	un	
inženierkomunikāciju	 pieejamību	 kon-
krētai	teritorijai.

Vita Krieviņa
Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja

Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	
ministrija

Uzsākta  
Gaujas Nacionālā parka 
dabas aizsardzības plāna 

izstrāde  
Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12–15 

gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pār-
valdes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’’. Plāna 
izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 
to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir 
saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsar-
dzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas 
vērtības. 

Lai	saņemtu	informāciju	par	Plāna	izstrādi	un	savlaicīgi	paustu	viedokli	par	turpmāko	
teritorijas	apsaimniekošanu	un	izmantošanu,	zemju	īpašnieki	un	citi	interesenti	tika	aici-
nāti	iesaistīties	un	piedalīties	informatīvajās	sanāksmēs,	kas	11.	februārī	notika	Siguldas	
pagasta	kultūras	namā	un	13.	februārī	notika	Straupes	pagasta	Tautas	namā.	Sanāksmēs	
klātesošie	tika	informēti	par	kārtību,	kā	pieteikties	atbalsta	maksājumiem	par	bioloģiskās	
daudzveidības	uzturēšanu	zālājos	un	mežu	kompensācijas	maksājumiem	Natura	2000	te-
ritorijās.
Plāna	izstrāde	notiek	dabas	skaitīšanas	jeb	projekta	„Priekšnosacījumu	izveide	labākai	

bioloģiskās	daudzveidības	saglabāšanai	un	ekosistēmu	aizsardzībai	Latvijā”	ietvaros,	kas	
tiek	īstenots	ar	ES	Kohēzijas	fonda	(85%)	un	Latvijas	valsts	(15%)	atbalstu.	

Kāpēc vispār ir vajadzīgs dabas aizsardzības plāns?
Šobrīd	iepriekšējais	GNP	dabas	aizsardzības	plāns	vairs	nav	spēkā.	Un,	ja	kāda	paš-

valdība	šobrīd	gribētu	tikt	pie	kādām	Eiropas	fondu	finansēm,	tad	bieži	vien	tādēļ,	ka	šai	
teritorijai	nav	spēkā	esoša	dabas	aizsardzības	plāna,	nevar	pieteikties	uz	šo	programmu.	
Vai	arī,	ja	var	pieteikties,	tad	ir	jāiziet	ļoti	gara	procedūra	par	ietekmes	uz	vidi	izvērtēju-
mu,	kas	maksā	un	ir	ļoti	laikietilpīgi.	Ja	dabas	aizsardzības	plāns	ir	izstrādāts,	tad	process	
noriet	daudz	ātrāk	un	lētāk.	
Tās	 idejas,	kas	varētu	būt	no	2023.	gada	divpadsmit	gadi	uz	priekšu,	 tām	būtu	 jābūt	

ietvertām	un	izvērtētām	šajā	plānā.	Tad	tas	uzreiz	atvieglotu	katrai	pašvaldībai	tālākās	
darbības,	lai	plānoto	realizētu.	

Mizgraužu invāzija
Jebkura	invāzija	sākas	un	beidzas,	tas	ir	dabisks	process.	Cilvēks	nav	spējīgs	samazināt	

mizgraužu	uzbrukumus,	–	jo	vairāk	cirtīsim	kokus,	jo	mizgraužu	būs	vairāk.	Izzāģējot	
sausos	kokus,	netiek	izvākts	ārā	mizgrauzis,	jo	no	sausajiem	kokiem	tas	jau	sen	ir	projām.	
Vai	jau	citu	koku	grauž,	vai	arī	jau	atrodas	augsnē,	kur	pavada	ziemu.	Ja	būs	slapja	vasa-
ra,	tad	mizgraužu	problēmas	nebūs.	Garās	un	sausās	vasarās	mizgrauzis	spēj	izaudzināt	
divas,	pat	trīs	paaudzes.	Ja	īpašniekam	ir	izstrādāts	meža	apsaimniekošanas	plāns,	tad,	
vēršoties	valsts	mežu	dienestā,	var	veikt	ciršanu.	Otra	problēma,	nocērtot	koku,	kur	 ir	
svaigi	nocirsta	koksne,	uz	šo	smaržu	uzreiz	dodas	mizgrauži.		Paradoksāli,	cērtot	kokus,	
mizgrauzis	tiek	pievilināts	un	izplatās	vairāk	un	ātrāk,	nekā	tad,	ja	tos	kokus	necirstu.	
Koks	nokalst	un	smarža	vairs	neizplatās.	Tad	savairojas	dzeņi,	kas	ir	šo	kukaiņu	dabiskie	
ienaidnieki.
Lai	 pieņemtu	 pareizos	mežu	 apsaimniekošanas	 lēmumus,	 arī	 apkarojot	mizgraužus,	

īpašnieki	aicināti	konsultēties	ar	speciālistiem.	

Bioloģiskajiem un konvencionālajiem lauksaimniekiem
Plānā	var	iestrādāt	tikai	rekomendējošus	nosacījumus,	jo	abu	veidu	lauksaimniekiem	

ir	 spēcīgi	 argumenti,	 lai	 turpinātu	 iesākto.	Latvijā	 pagaidām	nav	 tādas	 teritorijas,	 kur	
aizliegta	konvencionālā	lauksaimniecība.	

Lūgums, aicinājums zemes īpašniekiem, lai viņi nāktu un konstruktīvi iesaistī-
tos ar saviem jautājumiem, jo daudz ko var risināt un darīt, jo arī lieguma zonā ir 
iespējas kaut ko darīt, tāpēc katram īpašniekam jāvēršas ar savām interesēm un 
iecerēm.
Plāna	 izstrādātāji	 aicina	 sniegt	priekšlikumus	par	 turpmāko	Gaujas	Nacionālā	parka	

attīstības	vīziju	un	plānotajiem	apsaimniekošanas	pasākumiem	arī	rakstiski,	adresējot	tos	
SIA	„Estonian,	Latvian	&	Lithunian	Environment”	līdz	2020.	gada	15.	martam	(Vīlandes	
iela	3-6,	Rīga,	LV-1010,	vai	gauja@environment.lv).	Jautājumu	gadījumā	aicinām	sazinā-
ties	pa	tālruni	28010505	darba	dienās	plkst.	10.00	–	16.00.	

Plāna	izstrādes	aktualitātes	varat	skatīt	interneta	vietnē,	www.environment.lv/jaunumi,	
www.daba.gov.lv,	www.skaitamdabu.gov.lv	vai	sava	novada	mājas	lapā.	
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13. februārī Krimuldas vidusskolā jau 
sesto gadu pulcējās apkārtējo novadu 
septīto klašu skolēni, lai demonstrētu sa-
vas zināšanas angļu valodas olimpiādē. 

Olimpiādes	 organizatori	 Inga	Cielēna	un	
Linards	 Kumskis	 stāsta,	 ka	 pirms	 septi-
ņiem	gadiem	tapusī	ideja	rīkot	olimpiādi	ar	
mūsdienīgiem,	 starpdisciplināriem	 uzde-
vumiem,	 izmantot	 jaunākās	 tehnoloģijas,	
skolotājiem	 apmainīties	 pieredzē,	 pārrunāt	
aktualitātes,	 skolēniem	 pārbaudīt	 savas	 zi-
nāšanas	un	 iepazīt	angliski	 runājošo	valstu	
kultūru	 ir	 aktuāla	 joprojām	–	 skolās	 aktīvi	
tiek	 ieviesta	 kompetenču	 (lietpratības)	 un	
starppriekšmetu	pieeja.	Šogad	papildus	 an-
gļu	valodai	tika	integrēti	rakstītprasmes	uz-
devumi,	bija	nepieciešams	izmantot	dažādas	
mācīšanās	 stratēģijas	 uzdevumu	 izpildei.	
Olimpiāde	ietvēra	klausīšanās,	lasīšanas	un	
valodas	lietojuma	uzdevumus,	vairāki	uzde-
vumi	bija	e-vidē	ar	balsošanas	pultīm.
Olimpiādē	 savas	 zināšanas	 pārbaudī-

ja	 19	septīto	 klašu	 skolēni	 no	 Inčukalna,	
	Lēdurgas	 un	 Sējas	 pamatskolas,	 kā	 arī	
Krimuldas,	Siguldas	pilsētas	un	Vangažu	
vidusskolas.	Olimpiādi	ievadīja	Krimuldas	
vidusskolas	skolēnu	sagatavotais	koncerts	
ar	dziesmām	angļu	valodā	un	dejām.

Krimuldas vidusskolā uz angļu valodas olimpiādi pulcējas apkārtnes skolu skolēni.
Foto: S. Atare

Septīto klašu skolēni piedalās angļu 
valodas olimpiādē Krimuldas vidusskolā

Lai gan kalendārs vēl rāda februāri, putnu priecīgā čivināšana 
un siltie saules stari ik pa brīdim priecē mūs un mudina cerēt, ka 
jau pavisam drīz būs klāt sen gaidītais pavasaris.

Uz	pavasarīgas	un	gaišas	nots	15.	februāra	vakarā	izskanēja	tra-
dicionālais	Lēdurgas	kultūras	nama	amatiermākslas	kolektīvu	un	
viņu	draugu	koncerts	“Tu	esi	Man”.	
Šajā	vakarā	lēdurdzieši	viesos	bija	ielūguši	Garkalnes	novada	vi-

dējās	paaudzes	deju	kolektīvu	“Saime”,	VEF	kultūras	pils	vidējās	
paaudzes	deju	kolektīvu	“Daugava”,	A.	Pumpura	Rīgas	11.	pamat-
skolas	jauniešu	deju	kolektīvu	“Dzīpars”,	Limbažu	kultūras	nama	
vīru	kori	“Ziedonis”	un	sieviešu	ansambli	“Reiz	bija”.
Vakara	 ritējums	 dalībniekiem	 un	 skatītājiem	 lika	 aizdomāties	

par	to,	cik	nozīmīgs	ir	kopā	pavadītais	laiks	un	ieguldītais	darbs.	
Cik	 svarīgi	 mums	 katram	 ir	 kopā	 priecāties,	 kopīgi	 satraukties,	
kopā	pārdzīvot,	kopīgi	paraudāt	un	kopā	sajust	savu	kolēģu	atbal-
stošo	plecu.	Apjaust	to,	cik	daudz	mums	ir	dots	un	atvēlēts,	lai	mēs	
viens	otram	būtu,	kaut	uz	mazu	mirkli,	vienu	vakaru,	vienu	sezonu	
vai	visu	mūžu.	Par	prieku,	par	patikšanu,	reizēm	varbūt	par	apgrū-

“Tu esi Man”

Apkopojot	 olimpiādes	 rezultātus,	 seci-
nām,	ka,	skolēnu	zināšanas	ir	labas,	līdzīgas	
starp	dažādajām	skolām.
Svarīgi,	lai	olimpiāde	tās	dalībniekiem	ir	

kā	svētki	un	sagādā	pozitīvas	emocijas.	No-
vērtējuma	 anketās	 skolēni	 pozitīvi	 vērtēja	
interesantos	un	grūtos	uzdevumus,	draudzī-

go	atmosfēru	skolā	un	koncertu.
Paldies	Krimuldas	vidusskolas	 svešvalo-

du	skolotājiem	par	olimpiādes	organizēšanu,	
kā	arī	kaimiņskolu	skolotājiem	par	skolēnu	
sagatavošanu	angļu	valodas	olimpiādei.	Pal-
dies	 skolas	 administrācijai	 un	 Krimuldas	
novada	domei	par	atbalstu.	

tinājumu,	reizēm	par	rozi,	bet	reizēm	par	dadzi,	reizēm	par	nastu	
un	reizēm	par	dāvanu.
Kolektīvi	bija	padomājuši	gan	par	nopietniem,	gan	atraktīviem	

priekšnesumiem.	Skatītāju	vērtējumam	tika	atrādīts	jaunapgūtais	
nākamo	Dziesmu	un	deju	svētku	repertuārs.	Spriežot	pēc	zālē	sē-
došo	aplausiem,	publikai	vairāk	patika	tās	dziesmas	un	dejas,	kur	
kolektīvi	savā	starpā	bija	apvienojušies,	radot	pilnīgi	jaunu	izpildī-
jumu.	Tā	prasmīgi	šajā	koncertā	bija	sadziedājušies	sieviešu	koris	
“Lettegore”	un	“Lieli	Putni”.	Kad	šo	kolektīvu	sniegumam	pievie-
nojās	VPDK	“Lēdurga”	ar	deju,	ikviens	varēja	pārliecināties,	cik	
amatierkolektīvu	dalībnieki	un	viņu	vadītāji	ir		radoši,	atraktīvi	un	
kāds	spēks	ir	mūsu	pašdarbniekos.
Paldies	par	to,	ka	šajā	koncertā	un	ikdienā	mēs	viens	otram	va-

ram	teikt	“Tu	esi	Man”	kā	kolēģis,	kā	draugs,	kā	deju	partneris,	
kā	vadītājs	vai	vadītāja,	kā	atbalsts	un	plecs,	un	mēs	abi-	kā	viens	
vesels.
Paldies	par	ieguldīto	darbu	JDK	“Metieniņš”	un	viņu	vadītājam	

Kristapam	Pelēkajam,	VPDK	“Lēdurga”	–	vadītājai	 Inesei	Dam-
bergai,	koncertmeistarei	Marutai	Ērmanei,	sieviešu	korim	“Lette-
gore”	–	vadītājai	Maritai	Mazurevičai-Mottei,	vokālajam	ansam-
blim	“Jautrās	vecmāmiņas”	–	vadītājai	Mārītei	Leimanei,	dziedošo	
vīru	kopai	un	viņu	vadītājai	Ilzei	Krūmiņai,	folkloras	kopai	“Lieli	
Putni”	–	vadītājai	Ilzei	Kļaviņai,	pirmsskolas	un	skolēnu	deju	ko-
lektīvu	vadītājai	Laurai	Atslēgai.
Paldies	vieskolektīviem	un	viņu	vadītājiem	–	Baibai	Kravčeno-

kai,	Ievai	un	Intaram	Jundzēm,	Renātei	Lindei,	Zanei	Martinsonei	
un	Sandrai	Budevičai.
Paldies	koncerta	kuplajam	skatītāju	pulkam!
Lai	gan	ikdienas	steigā	bieži	neatliek	laika	un	aizmirstas	labie	

vārdi,	 tomēr	katram	no	mums	vajadzētu	atrast	brīdi,	kad	saviem	
tuvākajiem	cilvēkiem	teikt	:	“Cik	labi,	ka	Tu	esi	Man!	Paldies	tev	
par	to!”

Lēdurgas	kultūras	nama	direktore Ilze RuncePrasmīgi bija sadziedājušies sieviešu koris “Lettegore” un “Lieli Putni”
Foto: Ilze Runce
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Paldies par jauko vakaru!

Rakstniece Māra Ozola un Krimuldas novada 
domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
Foto: Silvija Ozola

Es vairs nebēgu pa sapņiem
Lēdurgas bibliotēkā notika rakstnie-

ces Māras Ozolas jaunākās grāmatas 
“Es vairs nebēgu pa sapņiem” atvērša-
nas svētki. Rakstniece ir mūsu novad-
niece, jo dzīvo Krimuldas novada Incie-
mā. Svinējām šo īpašo notikumu kopā 
ar bibliotēkas apmeklētājiem.
Grāmatas	 atvēršanas	 pasākums	 iesā-

kās	ar	Lēdurgas	kultūras	nama	direktores	
Ilzes	Runces	stāstījumu	un	savām	sajūtām	
izlasot	šo	darbu.	Tālāk	stāstījumu	turpinā-
ja	pati	autore.	Viņa	pastāstīja,	ka	grāmata	
izsapņota	 gadiem,	 sākta	 rakstīt,	 labota,	
pārstrādāta	un	2020.	gadā	izdota.
Pa	 starpu	 tapušas	 un	 izdotas	 grāmatas	

jauniešiem	 “Ala”	 un	 “Cietoksnis”,	 kurās	
izceltas	 cilvēciskās	 attiecības.	 Pēc	 tam	
tapusi	 grāmata	 par	 izcilo	 rakstnieku,	 in-
ciemieti	 “Anšlava	 Eglīša	 meklējumos”.	
Rakstniece	 pastāstīja,	 ka	 par	 Anšlavu	
Eglīti	un	viņa	dzimtu	ieinteresējusies	pēc	
ieprecēšanās	 Inciemā,	 kad	 sākusi	 strādāt	
par	latviešu	valodas	skolotāju	Turaidas	pa-
matskolā.
Grāmatā	“Es	vairs	nebēgu	pa	sapņiem”	

aprakstīti	 pašas	 piedzīvojumi,	 pārdzīvo-
jumi,	emocijas,	sadzīviski	notikumi,	viss,	
kas	 izjusts	 un	 izdzīvots	 savā	 dzīvē.	 Jau	
grāmatas	nosaukums	labi	raksturo	autores	
pieeju	aprakstītajām	dzīves	situācijām	un	
piešķir	darbam	reālismu.
Māra	Ozola	 atbildēja	 uz	 klātesošo	 jau-

tājumiem,	 par	 savu	 ikdienu	 un	 turpmā-
kajiem	 radošajiem	 nodomiem.	 Grāmatas	
izdošanas	projektu	palīdzēja	īstenot	meita	
Silvija.	Arī	 šo	grāmatas	 atvēršanas	pasā-

16.janvārī Krimuldas vidusskolas 1.A un 1.B klase pieda-
lījās konkursā “Sportland pirmie soļi basketbolā”. 1.A klase 
startēja ar nosaukumu “Pūcītes” un 1.B klase ar nosaukumu 
“Ugunsbumbas”. Abas komandas devās uz Siguldu, lai pie-
dalītos pusfinālā. Konkurss 1. klašu skolēniem norisinās jau 
6. sezonu!

Konkursa	mērķis	ir	veicināt	basketbola	popularitāti	bērnu	vidū,	
motivējot	sportiski	aktīvam	dzīvesveidam.
Kopā	Siguldas	pusfināla	posmā	piedalījās	18	klases,	kuras	ak-

tīvi	 cīnījās	9	dažādās	un	 interesantās	 stafetēs	 ar	basketbola	 ele-
mentiem.	
Pusfināla	posmā	Krimuldas	vidusskolas	“Ugunsbumbas”	iegu-

va	Hanzas	maiznīcas	simpātiju	balvu	un	iekļuva	finālā,	kas	notika	
14.	februārī	Salaspilī.	
Finālā	 tikās	23	 labākās	klases	no	visas	Latvijas.	Katrai	klasei	

bija	jāiziet	10	dažādas	stafetes.	“Ugunsbumbām”	vislabāk	veicās	
soda	metieni,	bizes	pīšana	un	skriešana	cauri	piepūšamām	atrak-
cijām.	Skolotājām	bija	jāatbild	uz	10	jautājumiem	par	basketbolu-	
cik	ir	Latvijas	NBA	basketbolistu	garums,	ar	kura	izmēra	bumbu	
spēlē	sieviešu	basketbolistes	u.c.jautājumi.
Rezultātu	gaidīšana	bija	ļoti	saspringta.	Neviltots	bija	mūsu	ko-

mandas	 prieks,	 kad	 pasākuma	vadītājs	Edgars	Barbaks	 paziņoja,	
ka	“Ugunsbumbas”	ieguvušas	3.	vietu.	2.	vietā	bija	Siguldas	sporta	
klase	un	1.	vietā	Mārupes	pamatskola.	Godalgotās	vietas	balvā	sa-
ņēma	 tikšanos	 ar	Latvijas	 basketbola	 izlases	 komandu.	 19.	febru-
ārī	“Ugunsbumbas”	devās	uz	Arēna	Rīga	skatīties	izlases	treniņu,	

uzskriet	stafetes	ar	basketbolistiem,	kā	arī	tika	pie	autogrāfiem	no	
izlases	basketbolistiem	A.Kuruca,	M.Mejera,	A.Žagara	un	citiem.
Šosezon	 astoņos	 pusfināla	 posmos	 Saldū,	 Ventspilī,	 Daugav-

pilī,	Gulbenē,	Siguldā,	Valmierā,	 Jelgavā,	 un	 Jūrmalā	 piedalījās	
108	komandas	ar	2205	dalībniekiem.	Katra	posma	labākās	trīs	ko-
mandas	iekļuva	finālā.
Paldies	sporta	skolotājai	Lizai	Civiļovai.	

Evija Treija,	1.B	klases	audzinātāja

Krimuldas vidusskola piedalās 1.klašu konkursā  
“Sportland pirmie soļi basketbolā”

Finālā Rīgā

kumu	interesantāku	darīja	meitas	Silvijas	
muzikālais	 priekšnesums	un	kopīgi	 dzie-
dātās	dziesmas.	Pēc	tam	kopīgi	baudījām	
zāļu	 tēju	 ar	 kliņģeri.	 Vairāki	 pasākuma	
apmeklētāji	 iegādājās	 grāmatu	 ar	 autores	
autogrāfu.
Grāmata	pieejama	lasītājiem	visās	Kri-

muldas	novada	bibliotēkās.
Tātad	gaidīsim	atkal	jaunu	grāmatu.	Lai	

veicas!
Lēdurgas	bibliotēkas	vadītāja

 Konstantīna Jēkabsone

6. februārī notika manas jaunās grāma-
tas “Es vairs nebēgu pa sapņiem” atklā-
šana Inciema ūdenstorņa zālē. Bija jauka, 
sirsnīga atmosfēra, arī cilvēku sanāca gana 
daudz. Paldies Krimuldas novada domei 
un Antrai Stepiņai par sniegto atbalstu un 
rūpēm! Paldies arī manai meitai Silvijai par 
grāmatas izdošanu un pasākuma vadīša-
nu un kafejnīcas “Pansija” īpašniekiem par 
garšīgo cienastu! Paldies visiem par laba-
jiem vārdiem! Tā varētu turpināt.

Grāmatu	es	uzrakstīju	jau	sen,	bet	to	nācās	
četras	 reizes	 pamatīgi	 pārstrādāt.	 Iemesls	 –	
pārāk	daudz	 ielikts	no	pašas	piedzīvotā.	Tā	
tomēr	nav	autobiogrāfija,	bet	atmiņu	romāns,	
kas	stāsta	par	smagiem	notikumiem.		Rakstī-
ju	ne	savam	priekam,	bet	ar	domu,	ka	kādam	
mana	pieredze	var	nākt	par	labu.	Darbība	no-
tiek	 pagājušā	 gadsimta	 70.–90.	 gados,	 lasot	
var	gan	pasmieties,	gan	paraudāt	(tā	vismaz	
teica	tie,	kas	jau	izlasījuši).
Savukārt,	18.februārī	ļoti	sirsnīga	notika	arī	

tikšanās	Lēdurgas	bibliotēkā	–	gan	sarunas,	
gan	padziedāšana,	gan	pacienāšanās.	Turklāt	
arī	pati	grāmatu	valstība	rosināja	domāt	pāri	
ikdienas	rūpēm	un	sīkumiem.	
Ja	kāds	netika	uz	grāmatas	atvēršanas	pa-

sākumu,	nekas	–	10. martā būs vēl viena tik-
šanās Raganā, Krimuldas Tautas namā. 
Ja	gribas	tikai	dabūt	grāmatu,	tad	jāzvana	

man,	telefons	tas	pats	vecais	–	26060474,	arī	
Antra	Inciema	ūdenstornī	laipni	apņēmusies	
man	 izpalīdzēt.	Cena	no	 izdevēja	–	8	eiro.	
Vēlāk	grāmata	būs	pieejama	arī	J.Rozes	grā-
matu	tīklā.
Uz	tikšanos!

Māra Ozola
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Krimuldas novada domes sēdē 31. janvārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par Par ceļa servitūta nodibināšanu
1.	 Noslēgt	vienošanos	 ar	 	SIA	“BK	Grupa”,	 adrese	 “Klāviņi”,	Kri-

muldas	pag.,	Krimuldas	nov.,		par	ceļa	servitūta	nodibināšanu	n/ī	
“Zeme	pie	Krogzemniekiem”,	zemes	vienībā	par	labu	n/ī	ar	nosau-
kumu	un	adresi		„Ratnieki“,	Raganā,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov..	Ceļa	 servitūta,	 no	 (•)580	 līdz	 (•)7(projektētā	 zemes	 vienība	
„B“),		platums		4,5	m,		garums	41,33m,	platība	186	m².

2.	 Noslēgt	vienošanos	ar	 	SIA	“BK	Grupa”	par	ceļa	servitūta	nodi-
bināšanu	n/ī	“Zeme	pie	Vecaustrumiem”,	zemes	vienībā	par	labu	
n/ī	 ar	 nosaukumu	 un	 adresi	 	 „Ratnieki“.	 Ceļa	 servitūta,	 no	 (•)7	
līdz	(•)18(projektētā	zemes	vienība	„A“),		platums		4,5	m,		garums	
135,55m,	platība	610	m².

3.	 Izdevumus,	 par	 ceļa	 servitūta	 iereģistrēšanu	 Rīgas	 rajona	 tiesas	
Krimuldas	pagasta	zemesgrāmatā,	sedz		SIA	“BK	Grupa”.

 Par ēkas  uzņemšanu bilancē.
1.	Uzņemt	Krimuldas	novada	pašvaldības	domes	bilancē	kūti	ar	di-
viem	 šķūņiem,	 	 nosaukums	 un	 adresi	 “Krīvi”,	 Lēdurga,	 Lēdurgas	
pag.,	Krimuldas	nov.:
	 1.1.	Kūts	ar	diviem	šķūņiem;	

1.1.1.	Informācija	par	ēku:
	 	 1.1.1.1.	ēkas	kopējā	platība		91,9	m²,	stāvu	skaits	–	1;	
	 	 1.1.1.2.	būves	pamati	–laukakmens;
	 	 1.1.1.3.		būves	ārsienas	–koka;
	 	 1.1.1.4.		būves	jumts-	azbestcementa	loksnes.	

 Par pašvaldības ēku(būvju) īpašuma sadalīšanu.
1.	 Sadalīt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošos	ēku	(būvju)	īpa-

šumu	ar	adresi	Vidus	iela	12,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov..

2.	 No	ēku	(būvju)	īpašuma	atdalīto	karstā	ūdens	sadales	ēku	pievie-
not		Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošam	īpašumam	ar		adre-
si	Vidus	iela	4,	Raganā.

3.	 No	ēku	(būvju)	īpašuma	atdalīto	ūdenstorni	pievienot	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	piederošam	īpašumam	ar	adresi		Bērzu	iela	5,	
Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov..

4.	 Uzdot	Nekustamā	īpašuma	un	zemes	lietu	speciālistei	veikt	darbī-
bas	Rīgas	rajona	tiesas	Krimuldas	pagasta	zemesgrāmatā.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.g. 29.maija   lē-
mumā „Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošai vai piede-
rošai zemei Lēdurgas pagastā”.
1.	Izdarīt	grozījumus		Krimuldas	novada	domes	2014.g.	29.maija	lē-

mumā	„Par	platību	precizēšanu	pašvaldībai	piekrītošai	vai	piede-
rošai	zemei	Lēdurgas	pagastā”	izslēdzot	no	lēmuma	lemjošās	daļas	
1.punkta	 	 1.	 rindu	 un	 lēmuma	 	 lemjošās	 daļas	 4.punktu,	 izsakot		
lēmumu	sekojošā	redakcijā:

	 “1.	Precizēt	zemes	lietojumu	nosaukumus,	platības	un	nekustamā	
īpašuma	lietošanas	mērķi	īpašumiem:

N.p.k. Nosaukums vai adrese Precizētā platība, ha
1. Starpgabali 3,29
2. Aijaži-Alkšņi 0,26
3. Starpgabali 0,68
4. Baltā	Māja 0,18
5. Krasta	iela	14 0,11
6. 6,69
7. Krasta	iela	1 0,27
8. Krasta	iela	5 0,40
9. Balandiņas 0,25
10. Upeskalna	iela	3 0,25
11. Aģes	1 0,14
12. Ābelītes-Eglaines 0,71
13. Ķipkalni-Noras 0,14
14. Sūnas 0,76
15. Lejiņas-Karjers 0,49
16. Upeskalna	iela 0,06
17. Iebrauktuve 0,23
18. Autoosta 0,1
19. Krustiņi 2,59
20. Jaunmiči 0,34
21. Aģes	ezers 94,49

22. Rīti 0,58
23. Jaunlodes 0,49
24. Starpgabali 0,7
25. Sprīdīši 0,45
26. Gundegas	1 2,14

2.	 Mainīt	nosaukumu	n/ī,	platība	2,59	ha,	no	Krustiņi	uz	Mazkrusti-
ņi,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov..	N/ī	lietošanas	mērķis	–	zeme,	
uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaimniecība.

3.	 Mainīt	 nosaukumu	 „Starpgabali”,	 platība	 0,7	 ha,	 uz	 nosaukumu		
„Tarupes”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov..	N/ī	lietošanas	mērķis	–	
zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaimniecība.

4.	 Lēmumu	nosūtīt	VZD	Rīgas	reģionālajai	nodaļai,	Puškina	iela	14,	
Rīga,	LV-1050.”

 Par SIA “Aijaži” iesniegumu.
1.	 Ar	2020.g.	1.janvāri		iznomāt	SIA	“Aijaži”:	
	 1.1.	Krimuldas	novada	pašvaldībai	 īpašumā	esošās	zemes	 	vienī-

bas	ar	nosaukumu	“Aijaži”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	2.0	ha	platībā,	lauksaimniecības	produkcijas	audzēšanai,	uz	2	
gadiem.	

	 1.2.	N/ī	“Krievkalni”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	vienī-
bas,	daļu	1,9	ha	platībā,	lauksaimniecības	produkcijas	audzēšanai	
uz	vienu	gadu.	

	 1.3.	N/ī	“Krievkalni”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	vienī-
bas,	daļu	10,4	ha	platībā,	lauksaimniecības	produkcijas	audzēšanai	
uz	vienu	gadu.

2.	 Nomas	maksa	par	n/ī	“Krievkalni”		zemi,	1,5%	no	zemes	vienības	
kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	bet	ne	mazāk	par	28	EUR.

3.	 Nomas	maksas	par	n/ī	zemes	vienības	“Aijaži”,	daļu	EUR	72,86	un	
PVN.

4.	 Nomnieks	maksā	arī	n/ī	nodokli	par	zemi.
5.	 Par	zemes	“Krievkalni”	(12,3ha)		un	“Aijaži”	(2	ha)	daļas	izmanto-

šanu	2019.gadā,	nodokļu	administratorei	nosūtīt	SIA	“Aijaži”	rēķi-
nu:

	 5.1.		par	zemes	nomu-1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā,	bet	
ne	mazāk	kā	EUR	28.00	un	PVN;

	 5.2.		par	n/ī	nodokli,	neaprēķinot	kavējuma	naudu.		
 Par  meža zemes  “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pag., atsa-
vināšanas procesa uzsākšanu.
1.	 Noteikt	ka	n/ī	“Mežs	pie	Dzirnavām”,	platība	6,28	ha,	nav	nepie-

ciešams	pašvaldības	funkciju	veikšanai.
2.	 Uzsākt	atsavināšanas	procesu	Krimuldas	novada	pašvaldības	n/ī,	

zemes	gabalam	ar	nosaukumu	“Mežs	pie	Dzirnavām”,	Krimuldas	
pag.,	Krimuldas	nov.,	kopējā	platība	6,28	ha.

3.	 Īpašuma	 “Mežs	 pie	 Dzirnavām”	 atsavināšanas	 veids-	 pārdošana	
izsolē	ar	pretendentu	atlasi.

4.	 Uzdot	n/ī	un	zemes	 lietu	 speciālistei	pasūtīt	n/ī	 “Mežs	pie	Dzir-
navām”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	novērtējumu,	atbilstoši	
Standartizācijas	 likumā	paredzētajā	kārtībā	apstiprinātajiem	 īpa-
šuma	vērtēšanas	standartiem.	

5.	 Uzdot	Krimuldas	novada	pašvaldības	domes	Izsoles	komisijai	or-
ganizēt	atsavināšanas	procesu	Publiskas	personas	mantas	atsavi-
nāšanas	likumā	noteiktajā	kārtībā.

Šo	lēmumu	viena	mēneša	laikā	no	tā	spēkā	stāšanās	dienas	var	apstrī-
dēt	Krimuldas	novada	domē,	Parka	 ielā	1,	Raganā,	Krimuldas	pag.,	
Krimuldas	nov.
 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Meijiņas”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
1.	 Nodot	atsavināšanai	Krimuldas	novada	pašvaldībai		piederošo	ze-

mes	īpašumu	ar	nosaukumu		“Meijiņas”,		Lēdurgas	pag.,	Krimul-
das	nov.,	platība	1,47	ha.

2.	 Noteikt	atsavināšanas	veidu-pārdošana	izsolē	ar	pirmpirkumtiesī-
go	personu.

3.	 Uzdot	Nekustamā	īpašuma	un	zemes	lietu	speciālistei	pasūtīt	n/ī	
“Meijiņas”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	novērtējumu,	kas	no-
teikts	atbilstoši	Standartizācijas	likumā	paredzētajā	kārtībā	apstip-
rinātajiem	īpašuma	vērtēšanas	standartiem.	

4.	 Uzdot	 Izsoles	 komisijai	 organizēt	 īpašuma	 “Meijiņas”,	 Lēdurgas	
pag.,	 Krimuldas	 nov.,	 atsavināšanas	 procesu	 Publiskas	 personas	
mantas	atsavināšanas	likumā	noteiktajā	kārtībā.
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 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Mazlācīši”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
1.	 Nodot	atsavināšanai	Krimuldas	novada	pašvaldībai		piederošo	ze-

mes	īpašumu	ar	nosaukumu		“Mazlācīši”,		Lēdurgas	pag.,	Krimul-
das	nov.,	platība	1,23	ha.

2.	 Noteikt	atsavināšanas	veidu-pārdošana	izsolē	ar	pirmpirkumtiesī-
go	personu.

3.	 Uzdot	Nekustamā	īpašuma	un	zemes	lietu	speciālistei	pasūtīt	n/ī	
“Mazlačīši”,	 Lēdurgas	 pag.,	 Krimuldas	 nov.,	 novērtējumu,	 kas	
noteikts	atbilstoši	Standartizācijas	likumā	paredzētajā	kārtībā	ap-
stiprinātajiem	īpašuma	vērtēšanas	standartiem.	

4.	 Uzdot	Izsoles	komisijai	organizēt	īpašuma	“Mazlācīši”,	Lēdurgas	
pag.,	 Krimuldas	 nov.,	 atsavināšanas	 procesu	 Publiskas	 personas	
mantas	atsavināšanas	likumā	noteiktajā	kārtībā.

 Par zemes iznomāšanu
1& Ar	2020.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	

novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	“Mazie	Rīti”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	0,61	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	

	 Ar	2019.g.	31.decembri	izbeigt	2018.g.	30.novembra	zemes	nomas	
līgumu	Nr.	17-6/41.

2&	Ar	2019.g.	1.janvāri	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	 “Dārziņi	Raganā”,	Krimuldas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	
zemes	daļu	0,09	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

3&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldības	īpašumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	nosaukumu	
“Dendroparks”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	daļu	0,83	
ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

4&	Ar	2020.g.	1.janvāri	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	 pašvaldībai	 tiesiskajā	 valdījumā	 esošajā	 zemes	 	 vienībā	
ar	 nosaukumu	 “Zeme	Vētrās”,	Krimuldas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	
zemes	daļu	0,22	ha	un	0,08	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzī-
bām,	kopējā	platība	0,30	ha.

	 Ar	2019.g.	31.decembri	izbeigt	2019.g.	16.maija	zemes	nomas	līgu-
mu	Nr.	17-6/12.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10EUR.

	 Atcelt	Krimuldas	novada	domes	2019.g.	26.aprīļa	lēmuma	“Par	ze-
mes	iznomāšanu”	18&.

5&	Ar	2019.g.	1.jūliju	 iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	“Zeme	Vētrās”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	ze-
mes	daļu		0,08	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

6&	Ar	2019.g.	1.jūliju	 iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	“Zeme	Vētrās”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	ze-
mes	daļu		0,17	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

7&	Ar	2019.g.	1.augustu		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošo	zemes		vienību	
0,65	ha	platībā	ar	nosaukumu	“Mazezeriņi”,	Lēdurgas	pag.,	Kri-
muldas	nov.,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

8&	Ar	2019.g.	1.jūniju	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	 “Dārziņi	Raganā”,	Krimuldas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	
zemes	daļu	0,02	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

9&	Ar	2019.g.	1.jūliju	 iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā,	ar	
nosaukumu	“Jaunģīmji”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu		0,07	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

10&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-

das	novada	pašvaldības	tiesiskajā	valdījumā		esošajā	zemes		vienī-
bā	ar	nosaukumu	“Centrs”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	0,1	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

11&	Ar	2019.g.	1.janvāri	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā,	ar	
nosaukumu	“Jaunģīmji”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu		0,14	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

12&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

13&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

14&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	 nosaukumu	“Ausekļi”,	Lēdurgas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	 zemes	
daļu	0,17	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

15&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	 nosaukumu	“Ausekļi”,	Lēdurgas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	 zemes	
daļu	0,06	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

16&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,03	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

17&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

18&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,06	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

19&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

20&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	nosaukumu	“Mazie	Rīti”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

21&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

22&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	 nosaukumu	“Ausekļi”,	Lēdurgas	 pag.,	Krimuldas	 nov.,	 zemes	
daļu	0,06	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

23&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

24&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	E.	Melngaiļa	iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,06	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

25&	Ar	 2019.g.	 1.decembri	 	 turpināt	 iznomāt	PERSONAI	uz	 6	 ga-
diem	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošā	zemes		vienībā	ar	
nosaukumu	 “Centrs”,	 Lēdurga,	 Lēdurgas	 pag.,	 Krimuldas	 nov.,	
zemes	daļu	1,0	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
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bet	ne	mazāk	par	28	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

26&	Ar	2019.g.	1.janvāri		turpināt	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	
Krimuldas	novada	pašvaldībai	 tiesiskajā	valdījumā	esošās	zemes		
vienības	 ar	 nosaukumu	 “Dārziņi	Raganā”,	Krimuldas	 pag.,	Kri-
muldas	nov.,	zemes	daļu	0,05	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vaja-
dzībām.

27&	Ar	 2019.g.	 1.maiju	 turpināt	 iznomāt	 PERSONAI	 uz	 6	 gadiem	
Krimuldas	novada	pašvaldībai	 tiesiskajā	valdījumā	esošās	zemes		
vienības	 ar	 nosaukumu	 “Dārziņi	Raganā”,	Krimuldas	 pag.,	Kri-
muldas	nov.,	zemes	daļu	0,075	ha	platībā,	palīgsaimniecības		va-
jadzībām.

28&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	 novada	 pašvaldībai	 tiesiskajā	 valdījumā	 esošajā	 zemes	 	 vie-
nībā	ar	adresi	Emiļa	Melngaiļa	 iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	
Krimuldas	 nov.,	 zemes	 daļu	 0,098	 ha	 platībā,	 palīgsaimniecības	
vajadzībām.

29&	Ar	2019.g.	1.oktobri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	adresi	Emiļa	Melngaiļa	 iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Kri-
muldas	nov.,	zemes	daļu	0,05	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vaja-
dzībām.

30&	Ar	2019.g.	1.janvāri		turpināt	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	
Krimuldas	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		
vienībā	ar	nosaukumu	“Ausekļi”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	
zemes	daļu	0,07	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

31&	Ar	2019.g.	1.oktobri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	
ar	nosaukumu	“Ciemgaļi”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	0,9	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

32&	Ar	2019.g.	1.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldības	tiesiskajā	valdījumā		esošajā	zemes		vienī-
bā	ar	nosaukumu	“Centrs”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	
daļu	0,01	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

33&	Ar	2019.g.	1.janvāri		turpināt	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	
Krimuldas	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		
vienībā	ar	nosaukumu	“Ausekļi”,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	
zemes	daļu	0,06	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.	

34&	Ar	2019.g.	1.novembri	iznomāt	PERSONAI	uz	1	gadu	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	īpašumā	esošās	zemes		vienības	ar	nosaukumu	
“Turaidas	 pamatskola”,	 Krimuldas	 pag.,	 Krimuldas	 nov.,	 zemes	
daļu	0,04	ha	platībā,	palīgsaimniecības	vajadzībām.

35&	Ar	2019.g.	1.novembri	 	 iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Kri-
muldas	novada	pašvaldībai	īpašumā	esošās	zemes		vienības	ar	no-
saukumu	“Turaidas	pamatskola”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	
zemes	daļu	0,02	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

36&	Ar	2019.g.	1.novembri	 iznomāt	PERSONAI	 	uz	6	gadiem	Kri-
muldas	novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vie-
nībā,	ar	nosaukumu	“Jaunģīmji”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	
zemes	daļu		0,1	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

	 Nomas	maksa	1,5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	
bet	ne	mazāk	par	10	EUR.	Kavējuma	nauda	par	2019.gadu	netiek	
aprēķināta.

37&	Ar	2019.g.	1.novembri	iznomāt	uz	6	gadiem	Krimuldas	novada	
pašvaldības	īpašumā	esošajā	zemes		vienībā		ar	nosaukumu	“Incie-
mi”,	Inciemā,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	zemes	daļu		0,2	ha	
platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

38&	Ar	2019.g.	2.janvāri		iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimul-
das	novada	pašvaldībai	īpašumā		esošajā	zemes		vienībā	ar	adresi	
E.	Melngaiļa	iela	2,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov.,	ze-
mes	daļu	0,02	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

39&	Ar	2019.g.	2.janvāri	iznomāt	PERSONAI	uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošajā	zemes		vienībā	ar	
adresi	E.	Melngaiļa	 iela	5A,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	zemes	daļu	0,05	ha	platībā,	palīgsaimniecības		vajadzībām.

Nomas	maksa	3%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	bet	ne	
mazāk	par	5	EUR.
Nomnieki	maksā	arī	n/ī	nodokli	par	zemi.
Juridiskajai	nodaļai	organizēt	zemes	nomas	līgumu	noslēgšanu.
Administratīvais	 akts,	 saskaņā	 ar	 Administratīvā	 procesa	 likuma	
70.panta	pirmo	daļu,	stājas	spēkā	ar	brīdi,	kad	tas	paziņots	adresātam	
(ja	rakstveida	administratīvo	aktu	sūta	pa	pastu,	uzskatāms,	ka	admi-

nistratīvais	akts	adresātam	paziņots	septītajā	dienā	pēc	tā	nodošanas	
pastā).	
Šo	lēmumu,	saskaņā	ar	Administratīvā	procesa	likuma	79.panta	pir-
mo	daļu,	var	pārsūdzēt	Administratīvajā	 rajona	 tiesā,	Baldones	 ielā	
1A,	Rīgā,	viena			mēneša	laikā	no	tā	spēkā	stāšanās	dienas.
 Par zemes iznomāšanu AS “Latvenergo”.
1.	 Ar	2019.g.	2.janvāri		iznomāt		AS	“Latvenergo”	Krimuldas	novada	

pašvaldībai	piederošo	zemes	vienību	 	Bērzu	 iela	7,	Ragana,	Kri-
muldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	307m²	platībā,	noslēdzot	zemes	no-
mas	līgumu		uz	10	gadiem.

2.	 Nomas	maksa	1,5	%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	un	PVN.	Zemes	
nomnieks	maksā	nekustamā	īpašuma	nodokli	par	zemi.

 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas lī-
guma pagarināšanu.
1.	 Ar	2020.g.	2.janvāri	turpināt	iznomāt	PERSONAI	īpašuma	ar	no-

saukumu	un	adresi		“Lībieši”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.,	ko-
pējā	platība	5,18	ha,		zemes	vienības	ar		platību	3,64	ha	un	platību	
1,54	ha.

2.	 Zemes	nomas	termiņš	10	gadi,	nomas	maksa	0,5%	no	zemes	ka-
dastrālās	vērtība	gadā	un	PVN.	

3.	 Nomnieks	maksā	arī	nekustamā	īpašuma	nodokli	par	zemi.
4.	 Atcelt	2019.g.	20.decembra	lēmuma	“Par	zemes	gabala	atsavināša-

nas	ierosinājumu”	lemjošās	daļas	3.punktu.	
 Par izmaiņām Krimuldas novada domes Koku novērtēšanas ko-
misijas sastāvā.
1&
Atbrīvot	Diānu	Dakteri	 (pēc	pašas	vēlēšanās)	no	Krimuldas	novada	
domes	Koku	novērtēšanas	komisijas.
Lēmums	stājās	spēkā	ar	pieņemšanas	brīdi.
2&
Ievēlēt	 par	 Koku	 novērtēšanas	 komisijas	 locekli	 Vilni	 Krišjāni	 ar	
2020.g.	1.februāri.
Atļaut	Vilnim	Krišjānim	savienot	citus	amatus	ar	Krimuldas	novada	
domes	Koku	novērtēšanas	komisijas	locekļa	amatu.
Uzlikt	Vilnim	Krišjānim	par	pienākumu,	nekavējoties	(trīs	darba	die-
nu	laikā	no	informācijas	 iegūšanas	dienas)	 rakstveidā	 informēt	Kri-
muldas	novada	domi	par	jebkuru	faktisko	un	tiesisko	apstākļu	rašanos	
vai	esamību,	kas	saskaņā	ar	likuma	“Par	interešu	konflikta	novēršanu	
valsts	amatpersonu	darbībā”	nepieļauj	turpmāku	amatu	savienošanu.
 Par  meža zemes  “Mežs pie Jaunmangaļiem”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov.,  atsavināšanu
Atsavināt	 Krimuldas	 novada	 pašvaldībai	 piederošo	 meža	 zemi	 ar	
nosaukumu	“Mežs	pie	Jaunmangaļiem”,	platība	2,71	ha,	par	EUR	14	
750,00,	nosakot	to	par	izsoles	sākumcenu	(nosacīto	cenu).																			
Krimuldas	novada	domes	Izsoļu	komisijai	organizēt	pašvaldībai	pie-
derošā	n/ī	atsavināšanas	procedūru	Publiskas	personas	mantas	atsavi-
nāšanas	likumā	noteiktajā	kārtībā.
 Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības 
“Mežs pie Jaunmangaļiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., iz-
soles noteikumu apstiprināšanu
1.	 Apstiprināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošā	n/ī	–	zemes	

vienības	“Mežs	pie	Jaunmangaļiem”,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	izsoles	noteikumus	saskaņā	ar	sēdes	protokola	pielikumu.

2.	 Izsoli	veikt	līdz	2020.g.	20.martam.
 Par  meža zemes  “Mežs pie Mieriņiem”, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov.,  atsavināšanu.
Atsavināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošo	meža	zemi	ar	no-
saukumu	“Mežs	pie	Mieriņiem”,	platība	1,21	ha,	par	EUR	2900,00,	
nosakot	to	par	izsoles	sākumcenu	(nosacīto	cenu).																			
 Par pašvaldībai piederošā n/ī – zemes vienības “Mežs pie Mie-
riņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.
Apstiprināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošā	nekustamā	īpa-
šuma	–	zemes	vienības	“Mežs	pie	Mieriņiem”,	Krimuldas	pag.,	Kri-
muldas	nov.,	izsoles	noteikumus	saskaņā	ar	sēdes	protokola	pieliku-
mu.
Izsoli	veikt	līdz	2020.g.	20.martam.
 Par pašvaldības n/ī Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., atsavināšanu.
1.	 Atsavināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai		piederošo	zemes	īpašu-

mu	ar	adresi	Meistaru	iela	1,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	 kas	 sastāv	no	zemes	vienības	kopējā	platība	 	0,5088	ha,	 ar	
nosacīto	 sākumcenu	EUR	14	600	ar	mērķi,	 lai	 tiktu	nodrošināta	
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daudzīvokļu	 dzīvojamās	 mājas	 celtniecība	 (vismaz	 12	 dzīvokļu	
māju).

2.	 Izpilddirektoram	un	Izsoles	komisijai	organizēt	nekustamā	īpašu-
ma	ar	adresi	Meistaru	 iela	1,	Ragana,	kopējā	platība	 	0,5088	ha,	
izsoli	un	izsoles	noteikumos	noteikt	atsavināšanas	mērķi	-	daudzī-
vokļu	dzīvojamās	mājas	celtniecība.

3.	 Kā	nodrošinājums	nekustamā	īpašuma	atsavināšanas	mērķa	izpil-
dei	ir	pašvaldības	un		nekustamā	īpašuma	pircēja	noslēgts	atpakaļ-
pirkuma	līgums,	kurā	ir	iekļauti	nosacījumi,	kas	noteikti	Civilli-
kuma	2054.-	2059.	pantos	un	kas	nostiprināmai	Zemesgrāmatā	kā	
nekustamā	īpašuma	apgrūtinājums.

4.	 Noteikt,	 ka	 18	mēnešu	 laikā	 no	 nekustamā	 īpašuma	 pārdošanas	
līguma	noslēgšanas	dienas,	pircējam	jāiesniedz	Krimuldas	novada	
būvvaldē	iesniegums	par	būvniecības	ieceri,	būvprojekts	minimā-
lā	sastāvā	un	jābūt	saņemtai	akceptētai	būvatļaujai	par	projektēša-
nas	nosacījumu	izpildi	un	4	gadu	laikā	pēc	pirkuma-	pārdevuma	
līguma	noslēgšanas	dienas,	daudzdzīvokļu	dzīvojamā	māja	jāno-
dod	ekspluatācijā.

 Par pašvaldības n/ī Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Apstiprināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošā	zemes	īpašuma	
Meistaru	ielā	1,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.		izsoles	no-
teikumus.
Izsoli	veikt	līdz	2020.g.	20.martam.
 Par pašvaldības n/ī Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., atsavināšanu
1.	 Atsavināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai		piederošo	zemes	īpašu-

mu	ar	adresi	Skolas	iela	12,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	kas	sastāv	no	zemes	vienības,		kopējā	platība	0,5387	ha,		par	
nosacīto	sākumcenu	EUR	15	500	ar	mērķi,	 lai	 tiktu	nodrošināta	
daudzīvokļu	dzīvojamās	mājas	celtniecība.

2.	 Izpilddirektoram	un	Izsoles	komisijai	organizēt	nekustamā	īpašu-
ma	ar	adresi	Skolas	iela	12,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	
nov.,	kas	sastāv	no	zemes	vienības,		kopējā	platība	0,5387	ha,		izso-
li	un	izsoles	noteikumos	noteikt	atsavināšanas	mērķi	-	daudzīvok-
ļu	dzīvojamās	mājas	celtniecība.

3.	 Kā	nodrošinājums	nekustamā	īpašuma	atsavināšanas	mērķa	izpil-
dei	ir	pašvaldības	un		nekustamā	īpašuma	pircēja	noslēgts	atpakaļ-
pirkuma	līgums,	kurā	ir	iekļauti	nosacījumi,	kas	noteikti	Civilli-
kuma	2054.-	2059.	pantos	un	kas	nostiprināmai	Zemesgrāmatā	kā	
nekustamā	īpašuma	apgrūtinājums.

4.	 Noteikt,	 ka	 18	mēnešu	 laikā	 no	 nekustamā	 īpašuma	 pārdošanas	
līguma	 noslēgšanas	 dienas,	 pircējam	 jāiesniedz	 Krimuldas	 novada	
būvvaldē	 iesniegums	 par	 būvniecības	 ieceri,	 būvprojekts	minimālā	
sastāvā	 un	 jābūt	 saņemtai	 akceptētai	 būvatļaujai	 par	 projektēšanas	
nosacījumu	izpildi	un	4	gadu	laikā	pēc	pirkuma-	pārdevuma	līguma	
noslēgšanas	dienas,	daudzdzīvokļu	dzīvojamā	māja	jānodod	eksplua-
tācijā.
 Par pašvaldības n/ī Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu 
1.	 Apstiprināt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošā	zemes		īpašu-

ma	Skolas	ielā	12,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	nov.	izsoles	
noteikumus.

2.	 Izsoli	veikt	līdz	2020.g.	20.martam.
 Par naudas balvu.
Piešķirt	Kārlim	Albertam	Reišulim	naudas	balvu	200	EUR		apmērā	
par	 sasniegumiem	 sportā	 –	 Eiropas	 čempionātā	motokrosā	 izcīnīta	
4.vieta,	Pasaules	čempionātā	5.vieta.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 20.12.2019. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt	šādus	grozījumus	Krimuldas	novada	domes	20.12.2019.	domes	
lēmumā	„Par	amatalgām”:
Grozīt	2.pielikumu:	
1.	 Ar	31.01.2020.	likvidēt	amata	vienību:		
	 Finanšu	nodaļa	–	“kasieris”	1.0	amata	likmes.
2.	 Ar	30.06.2020.likvidēt	amata	vienības:		
	 Turaidas	pamatskolas	ēkas	uzturēšana	–	“pārvaldnieks”	1.0	amata	

likmes.
	 Turaidas	 pamatskolas	 ēkas	 uzturēšana	 –	 “kurinātājs”	 1.0	 amata	

likmes.
	 Turaidas	pamatskolas	ēkas	uzturēšana	–	“sezonas	kurinātājs”	1.0	

likmes.
 Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2020.gadam pašvaldību  iz-

glītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 
1.	 2020.gadam	Latvijas	Nacionālais	kultūras	centrs	Krimuldas	Mū-

zikas	un	Mākslas	skolai	valsts	budžeta	dotāciju	profesionālās	 ie-
virzes	 mākslas,	 mūzikas	 un	 dejas	 programmu	 pedagogu	 darba	
samaksai	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligātajām	iemaksām	
(turpmāk	-	valsts	budžeta	dotācija)	EUR	81	369	apmērā,	t.sk.:
1.1.	 profesionālās	 ievirzes	 izglītības	 programmās	 nodarbināto	

pedagogu	darba	samaksai,	valsts	sociālās	apdrošināšanas	ob-
ligātajām	iemaksām	EUR	71	141;

1.2.	 pedagogu	profesionālās	darbības	kvalitātes	piemaksām	pro-
fesionālās	 ievirzes	 izglītības	 programmās	 nodarbinātajiem	
pedagogiem,	kuri	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	ir	iegu-
vuši	3.,	4.	un	5.kvalitātes	pakāpi	EUR	268	;

1.3.	 papildus	 finansējums	 par	 pedagogu	 papildu	 pienākumiem,	
kā	 arī	 pedagoga	mēneša	 darba	 algas	 likmes	 palielināšanai	
EUR	9960.

2.	 2020.gadam	 Latvijas	 Nacionālais	 kultūras	 centrs	 piešķir	Maijas	
Pīlāgas	Lēdurgas	Mākslas	un	Mūzikas	skolai	valsts	budžeta	do-
tāciju	profesionālās	ievirzes	mākslas	programmu	pedagogu	darba	
samaksai	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligātajām	iemaksām	
(turpmāk	-	valsts	budžeta	dotācija)	EUR	15	151	apmērā,	t.sk.:
2.1.	 profesionālās	 ievirzes	 izglītības	 programmās	 nodarbināto	

pedagogu	darba	samaksai,	valsts	sociālās	apdrošināšanas	ob-
ligātajām	iemaksām	EUR	13	290;

2.2.	 papildus	 finansējums	 par	 pedagogu	 papildu	 pienākumiem,	
kā	 arī	 pedagoga	mēneša	 darba	 algas	 likmes	 palielināšanai	
EUR	1861.

3.		Krimuldas	novada	pašvaldība	nodrošina,	ka	pedagogiem	piešķirtā	
valsts	budžeta	dotāciju	tiks	izlietota	šiem	mērķiem.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017.g. 22.jūnija 
lēmumā  “Par Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta 
tiesību apstiprināšanu” 
1.	 Veikt	grozījumus	Krimuldas	novada	domes	2017.g.	22.jūnija	lēmu-

mā	“Par	Krimuldas	novada	domes	amatpersonu	paraksta	 tiesību	
apstiprināšanu”	2.punktā,	izsakot	to	šādā	redakcijā:

	 “2.	Noteikt,	ka	Krimuldas	novada	domē	no	2020.g.	1.februāra	ot-
rās	paraksta	tiesības	ir:		
2.1.	Krimuldas	 novada	 domes	 Finanšu	 nodaļas	 vadītājai	Agritai	

Meisterei.	
2.2.	Krimuldas	novada	Finanšu	nodaļas	vecākai	grāmatvedei	Ani-

tai	Pūcītei.”
 Par noteikumiem “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas 
sistēmu Krimuldas novada pašvaldībā”.
Pieņemt	noteikumus	“Noteikumi	par	iekšējo	trauksmes	celšanas	sis-
tēmu	Krimuldas	novada	pašvaldībā”.
 Par “Krimuldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārval-
dības noteikumu” apstiprināšanu
1.	 Ar	 šo	 noteikumu	 spēkā	 stāšanos	 atzīt	 par	 spēku	 zaudējušiem	

2017.g.	 24.februāra	 noteikumus	 “Krimuldas	 novada	 pašvaldības	
kapitālsabiedrību	un	kapitāla	daļu	pārvaldības	noteikumi”.

2.	 Apstiprināt	“Krimuldas	novada	pašvaldības	kapitālsabiedrību	pār-
valdības	noteikumus”.

3.	 Lēmums	stājās	spēkā	ar	pieņemšanas	brīdi.
4.	 Lietvedības	 nodaļai	 nodrošināt	 “Krimuldas	 novada	 pašvaldības	

kapitālsabiedrību	un	kapitāla	daļu	pārvaldības	noteikumu”		nosū-
tīšanu	kapitālsabiedrībām,	kurās	Krimuldas	novada	dome	ir	kapi-
tāldaļu	turētājs.

 Par viedokļa sniegšanu par administratīvi teritoriālo reformu
DOME	nolēma:
1.	 Paust	viedokli,	ka	Krimuldas	novads	saglabā	vienotu,	nedalītu	no-

vada	administratīvo	teritoriju,	kurā	ietilpst	Krimuldas	pagasts	un	
Lēdurgas	pagasts.

2.	 Aicināt	 Saeimas	 Administratīvi	 teritoriālās	 reformas	 komisiju,	
Vides	un	reģionālās	attīstības	ministriju	u.c.	iesaistītās	puses,	kas	
virza	priekšlikumus	par	administratīvi	teritoriālo	reformu,	proak-
tīvi,	 savlaicīgi	un	argumentēti	 skaidrot	 izvirzītos	priekšlikumus,	
iesaistīt,	diskutēt	un	uzklausīt	iedzīvotāju	viedokli.

3.	 Par	pieņemto	viedokli	informēt	Saeimas	Administratīvi	teritoriā-
lās	reformas	komisiju,	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	
ministriju	un	Latvijas	Pašvaldību	savienību.
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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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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).

Apsveicam!
15.februārī Vidzemes karatē kluba 

sportisti piedalījās “RTKK 2020” čempio-
nātā, kurā pulcējās ap 370 sportistu. Tika 
izcīnītas 4 zelta, 4 sudraba un 11 bronzas 
medaļas, komandu kopvērtējumā Vidze-
mes karatē klubs ierindojās 6.vieta!

Šajās	 sacensībās,	 aizvadot	 trīs	 sīvas	 cī-
ņas,	zēnu	grupā	12	–	13	gadi	līdz	45	kilo-
gramiem	“kumite”	disciplīnā	(cīņa	ar	reālu	
pretinieku)	3.vietu	izcīnīja	krimuldietis	Re-
nārs	Vēveris.
Apsveicam	sportistu	ar	gūtajiem	panāku-

miem!
Turpinām	 strādāt	 un	 virzīties	 uz	 priek-

šu!

Galda spēļu turnīrs 
Lēdurga – 2020. gads

25. janvārī  Lēdurgas sporta hallē  no-
tika  turnīrs galda tenisā un novusā. Prie-
cēja lielais sportistu skaits. 

NOVUSA sacensībās	piedalījās	Ilze	Eg-
līte,	 Ieva	 Lapsa,	 Daina	 Damberga,	Marta	
Dziļuma,	Atis	Kalniņš,	Kaspars	Krūmiņš,	
Artūrs	 Lapsa,	 Arnis	 Dambergs,	 Bruno	
Šmits,	Jānis	Dukaļskis,	Juris	Šemets,Vilnis	
Krišjānis,Jānis	 Zaķis,Ivars	 Šmits,	 Miks	
Krūmiņš,	Kristers	Miķelsons,	Oskars	Lā-
cis,	 AndrisVītols,	 Kristaps	 Ozoliņš,	 Gus-
tavs	Krūmiņš,	Martins	Motte,	Aivis	Ros-
toks,	Emīls	Zaķis,	Artūrs	Miķelsons.
Dalībnieki	 sacentās	 vīriešu,	 sieviešu	 un	

bērnu	grupās.
Sieviešu konkurencē	1.	vietu	 ieguva	Ieva	
Lapsa,	2.	vietu	ieguva	Ilze	Eglīte,	3.	vietu	
ieguva	Daina	Damberga.

Vīriešu konkurencē		1.	vietu	ieguva	Bru-
no	Šmits,	2.	vietu		Miks	Krūmiņš	3.	vietu	
Andris	Vītols.

Zēnu konkurencē	1.	vietu	Martins	Motte,	
2.	vietu	Aivis	Rostoks,	3.	vietu	Gustavs	
Krūmiņš.

Bērnu konkurencē	1.	vietu	ieguva		Artūrs	
Miķelsons,	2.	vietu	Emīls	Zaķis.
GALDA TENISA sacensībās	piedalījās	

Artūrs	 Lapsa,	 Bruno	 Šmits,	 Ivars	 Šmits,	
Kaspars	Krūmiņš,	Vilnis	Krišjānis,	Andris	
Vītols,	Ingus	Krūmiņš.
1.	 vietu	 ieguva	Vilnis	Krišjānis,	 2.vietu	

ieguva	Bruno	Šmits,	3.vietu	Ivars	Šmits.	
Paldies	Krimuldas	novada	domei	par	me-

daļām.	Uz	 tikšanos	14.	martā	badmintona	
turnīrā!

  Madara Ansone

Uzvarētāji un dalībnieki vīriešu grupā...

…un sieviešu grupā

“Kumite” cīņā Renārs Vēveris (no labās)
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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	–	
Sievu	 vakars:	 sadraudzība,	 sarunas,	 lūgšanas.	
12. martā tikšanās	ar	Dieva	meitu,	Lieni	Logi-
nu-Kurpnieci.

 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

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 pēcpusdienu!

Ieeja bez maksas

27.03. plkst. 10.00 leļļu izrāde LĀCIS 
UN VIŅA DRAUGI.
Lelles veidojuši animācijas studijas AVĀRIJAS 
BRIGĀDE mākslinieki.

Biļetes cena EUR 2.50

LĪDZJŪTĪBA
Lai tēva mīlestība visos ceļos vada, 
Lai tēva miers Jums spēku dod. 
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi, 
Teic padomus un ceļamaizi dod.

Īpaši	skumjš	laiks	Agneses	KRASTKALNES	
un	viņas	ģimenes	mīļo	sirdīs,	 
jo	notika	atvadas	no	tēta.

Mūsu	kolektīvs	sūta	Tev,	Agnese,	 
vissiltākos	mierinājuma	un	patiesas	

līdzjūtības	sveicienus.
Raganas	amatierteātris	

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.
Vietas pie galdiņiem rezervēt līdz 6. martam
zvanot pa tālruni +371 26 256 944 (Inga)

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


