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Informācija novada iedzīvotājiem

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi 

pandēmijas apmērus,  
valdība 12. martā izsludinājusi ārkārtējo 

situāciju valstī un noteikusi drošības 
pasākumus: 

 Krimuldas novadā no 2020. g. 13. martauz laiku pārtraukta mā-
cību procesa norise klātienē:
• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā (1.-9. kl.),
• Krimuldas vidusskolā,
• Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā,
• Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā.

 PII “Ezerciems”, PII “Krimulda”, Garlība Merķeļa Lēdurgas pa-
matskolas pirmsskolas grupas 13. martā strādās, vecākiem jāie-
sniedz rakstisks apliecinājums, ka
1. bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai 

teritorijas;

2. bērns un ģimene nav bijuši kontaktā ar saslimušajiem vai kon-
taktpersonām;

3. vecākiem nav iespēju citādi (pašiem) nodrošināt bērnu pieska-
tīšanu.

 Skolēnu autobusi nekursēs.
 Atcelti koncerti, deju skates u.c. masu pasākumi.

Aicinām visus būt atbildīgiem pret savu 
un apkārtējo veselību!

Meklē informāciju:
Veselības ministrija

Slimību profilakses un kontroles centrs
Covid-19 skarto valstu vai teritoriju sarakstu meklē:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Vairāk informācijas 2., 3., 17. lappusēs.

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka saka-
rā ar esošo situāciju valstī, Krimuldas novada jaundzimušo 
pasākums “Pulkā nāc!”, kas tika plānots 16. maijā plkst. 11.00 
TIEK PĀRCELTS UZ NENOTEIKTU LAIKU.

Sekojiet informācijai!

Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā
„Līdzko es nonāku Inciemā, kas man joprojām liekas kā īstenās 

mājas, atmiņas sāk uzmākties ar joni. Senā, gaišā pasaule atveras, 
senie, jaukie ļaudis ir atkal visapkārt, un es redzu tos tik dzīvi, 
ka tagadne izbālē un liekas nenozīmīga – kā sapnis, salīdzinot ar 
pagājību” Anšlavs Eglītis „Pansija pilī”.  

Saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, Krimuldas novada paš-
valdība veido digitālo ekspozīciju par rakstnieku Anšlavu Eglīti 
un nelielu lasītavu, kurā apkopota ar Eglīša dzimtu un apkārtni 
saistītā daiļliteratūra. Projekta „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Incie-
mā” ietvaros digitālā ekspozīcija tiks izvietota Inciema torņa ēkas 
telpās, plānoti telpu remontdarbi. Anšlava Eglīša kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšana un digitālās ekspozīcijas izveide top sadar-
bībā ar Turaidas muzejrezervātu.

Veidojot digitālo ekspozīciju par rakstnieka personību un daiļ-
radi, plānots ieviest inovatīvus risinājumus – tiks izveidota inter-
aktīva grāmata, kuras lappuses pāršķirot uz ekrāna tiks projicēts 
stāsts un informatīvais materiāls par Anšlavu Eglīti. Digitalizējot 
kultūras mantojumu, tas būs pieejams ikvienam interesantam, tiks 
saglabāts un nodots nākamajām paaudzēm. 

Jaunizveidotā infrastruktūra Inciema torņa ēkā nodrošinās ie-
spēju vietējai kopienai un nevalstiskajām organizācijām to izman-
tot dažādiem mērķiem, piemēram, brīvā laika pavadīšanai, apgūs-
tot jaunas zināšanas un prasmes, rīkojot darbnīcas un izstādes. 

Priecājamies, ka projekta īstenošana ir vecinājusi vietējo iedzī-
votāju vēlmi dalīties atmiņās par dažādiem vēsturiskiem notiku-
miem, rudenī plānojam organizēt vairākus stāstu vakarus, atcero-

ties un pieminot pagātnes notikumus. Rakstnieka Anšlava Eglīša 
mantojuma klātbūtne Inciema torņa ēkā bijusi jau daudzus gadus – 
paldies inciemietei Mārai Ozolai par apkopotajiem materiāliem un 
izglītojošajiem stāstiem par rakstnieku.

Projekts „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā”, Nr. 19-04-AL32-
A019.2202-000006, ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības un 
Lauku atbalsta dienesta atbalstu tiks realizēts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īste-
nošana saskaņā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros. 

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes Inciemā, sa-
glabāt kultūrvēsturisko mantojumu Krimuldas novada iedzīvotā-
jiem un pastāstīt par to viesiem, ieviešot jaunas sabiedriskās akti-
vitātes un piedāvājot inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma 
iepazīšanai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 27213,37 EUR, publiskais fi-
nansējums 24492,03 EUR. 
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Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo stāvokli Latvijas Republikā* 
ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Krimuldas novada dome 
informē, par izmaiņām Krimuldas novada domes iestādēs, ku-
ras ieviestas līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī.

Slēgtas visas novadā esošās skolas, un ārkārtējās situācijas 
laikā tās nodrošinās mācību procesu attālināti. Apmeklētājiem 
slēgts arī sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, Krimuldas vidussko-
las peldbaseins un trenažieru zāle, Krimuldas Mūzikas un māks-
las skola, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skola.

Krimuldas novada domes administrācija
Tiek ierobežota apmeklētāju pieņemšana klātienē. Krimuldas 

novada domes iestāžu darbinieki sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan 
telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot nepieciešamās 
darbības, lai iestādes pakalpojumus būtu iespējams veikt attālinā-
ti – elektroniski, vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko 
parakstu.

Saziņai ar pašvaldību aicinām zvanīt uz tālr. 67976868, rakstīt 
uz e-pastu: pasts@krimulda.lv vai e-vidē latvija.lv. 

Informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem notiks arī pašvaldības 
tīmekļa vietnē krimulda.lv pakalpojumā „Pajautā domei!”, kā arī 
sociālo tīklu vietnēs facebook.com/KrimuldasNovadaDome/, 
 facebook.com/teiksmainaKrimulda/ un twitter.com/Krimulda_LV.

Krimuldas novada būvvalde
Būvvaldes darbinieki sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan telefo-

niski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot nepieciešamās dar-
bības, lai iestādes pakalpojumus būtu iespējams veikt attālinā-
ti – elektroniski, vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko 
parakstu.
Saziņa: tālr.67976859; buvvalde@krimulda.lv

Krimuldas novada Valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrs

Ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, saziņa un pakalpojumu 
sniegšana notiek attālināti, izņemot neatliekamus gadījumus un 
krīzes situācijās. Dokumentus var atstāt kastē pie Krimuldas Tau-
tas nama ieejas katru darbadienu līdz plkst. 17.00. Pēc centra darba 
laika dokumentus var ievietot pie ieejas durvīm esošajā pasta kas-
tē. Aicinām maksimāli izmantot e-pakalpojumus vietnē latvija.lv.
Saziņa: tālr.66954866, mob.t.25549749, 
 krimulda@pakalpojumucentri.lv

Sociālais dienests
Ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, saziņa un pakalpojumu 

sniegšana notiek attālināti, izņemot neatliekamus gadījumus un 
krīzes situācijās. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesniegu-
mus pabalstu un pakalpojumu saņemšanai iesniegt attālināti, ie-
sniedzot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iz-
mantojot e-pakalpojumus vietnē Latvija.lv, e-pastā un pa tālruni.

Iespēja ir arī atstāt dokumentus slēgtā pastkastītē Sociālā die-
nesta pieņemšanas punktos – Saules ielā 1c, Raganā; 
• Inciema tornī, Anšlava Eglīša ielā 5, Inciemā un 
• E. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā.  

Aicinām informēt Sociālo dienestu, ja jūsu rīcībā ir ziņas, ka 
kāda persona ir nonākusi krīzes situācijā un nav iespējas nodroši-
nāt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.

Sociālā dienesta darbinieki izvērtēs esošo situāciju un vienosies 
par tālāko sadarbību palīdzības nodrošināšanā.
Saziņa: mob.t.27737306,  socialaisdienests@krimulda.lv

Bāriņtiesa
Saziņa un pakalpojumu sniegšana notiek attālināti, izņemot īpa-

šus gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtie-
sa aicina izvērtēt iespēju apliecinājuma pakalpojumus saņemt pēc 
15.04.2020. 
Saziņa: mob.tālr.27737307, 27323805, 
 barintiesa@krimulda.lv, olita.lieknina@krimulda.lv, 
 ilze.petersone@krimulda.lv

Kultūras iestādes
Krimuldas Tautas namā un Lēdurgas kultūras namā tiek atcelti 

visi pasākumi un amatierkolektīvu mēģinājumi līdz ārkārtējā stā-
vokļa atcelšanai.  
Saziņa:
• Krimuldas Tautas nams: mob.t.27737303, 
 livija.ustupa@krimulda.lv
• Lēdurgas kultūras nams: tālr.64023086, mob.t.27744030, 
 ilze.runce@krimulda.lv

Dzimtsarakstu nodaļa
Saziņa un pakalpojumu sniegšana notiek attālināti, izņemot 

Dzimtsarakstu nodaļa ārkārtējās situācijās klātienē pieņems jaun-
dzimušo reģistrācijas un miršanas reģistrācijas gadījumus. Iesnie-
gumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu aplie-
cībām un izziņām Dzimtsarakstu nodaļa pieņem elektroniski, iz-
mantojot vietni latvija.lv vai epakalpojumi.lv. Laulību iesniegumi 
tiek pieņemti elektroniski ar abu laulību pieteicēju drošu elektro-
nisko parakstu. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos lūdzam 
konsultēties telefoniski.
Saziņa: tālr.64064468, mob.t.29252960, mob.t.27744015, 
 dzimtsaraksti@krimulda.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes
Krimuldas novada esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs „Kri-

mulda”, „Ezerciems” un Garlība Merķeļa pirmskolas izglītības 
grupā darbojas dežūrgrupas. Vecākiem katru nedēļu būs jāiesniedz 
apliecinājums, ka bērns nav bijis ārvalstīs un nav bijis kontaktā ar 
inficētu personu.
Saziņa:
• PII „Krimulda”: mob.t.27744029, pii.krimulda@krimulda.lv;
• PII „Ezerciems”: tālr.67957799, pii.ezerciems@krimulda.lv;
• G.Merķeļa pirmskolas izglītības grupas: mob.t.27744020, 

mob.t.28754250, ledurgasskola@krimulda.lv

Aicinām būt saprotošiem un iecietīgiem! Iestāžu darbinieki 
būs atsaucīgi, izskatot katru konkrēto problēmu. 

Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību!
Aicinām jauniešus atbalstīt un palīdzēt vecāka gada gājuma 

cilvēkiem izmantot mūsdienu tehnoloģijas. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Krimuldas nova-

dā – krimulda.lv, Latvijā – plašsaziņas līdzekļos, spkc.gov.lv, 
vm.gov.lv un vestnesis.lv.
Saziņa:
• Linards Kumskis, domes priekšsēdētājs, mob.t.27745144, 
 linards.kumskis@krimulda.lv
• Laimonis Ozols, izpilddirektors, mob.t.29120085,  
 laimonis.ozols@krimulda.lv
• Vilnis Krišjānis, izpilddirektora vietnieks, mob.t.26514586,  

vilnis.krisjanis@krimulda.lv
* Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191)

Krimuldas novada pašvaldības iestāžu 
darbs ārkārtējās situācijas laikā
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Turpmāk COVID-19 analīžu veikšanai  
pacientiem ar viegliem saslimšanas simptomiem  

jāzvana uz jaunizveidotu NMPD tālruni 8303 
Ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs 

zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu 
veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies 
no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies 
viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles 
iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epi-
demiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un 
kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā 
līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības 
simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums). 

Tālruņa darbību nodrošinās Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests (NMPD). Atsevišķs tālruņa numurs ieviests, lai nenoslogotu 
NMPD ārkārtas tālruni 113 un novērstu risku, ka to nevar sazvanīt 
cilvēki dzīvībai kritiskās situācijās. Tiem pacientiem, kas jau iepriekš 
ir reģistrēti, zvanot uz 113, nav atkārtoti jāzvana uz jauno tālruņa nu-
muru, jo viņiem katram atzvanīs individuāli un informēs par analīžu 
nodošanas laiku.  

Zvanus par laboratorisko izmeklējumu veikšanu uz jauno tālruņa 
numuru 8303 pieņems katru dienu no pulksten 9.00 līdz 18.00. Svarīgi 
zināt – medicīniskas konsultācijas vai uzziņas par COVID-19 pa 
šo tālruni nesniegs, tas tikai reģistrēs pieteikumus uz analīzēm. 
Analīžu veikšana notiek rindas kārtībā, gaidīšanas laiks var būt dien-
nakts vai nedaudz ilgāk. Zvana brīdī pacientu informēs par analīžu 
veikšanas vietu un laiku. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo var 
būt situācijas, kad liela zvanu skaita dēļ savienojums ar 8303 nenotiek 
uzreiz, un ir jāuzgaida.

Atgādinām, ka valsts apmaksātas analīzes veic arī E. Gulbja labo-
ratorijā (Rīgā, Brīvības gatvē 366), iepriekš piesakoties pa tālruņa 
numuru 67801112.

Plašāka informācija par COVID-19, tostarp arī padomi par karan-
tīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas pasargā no saslimšanas, pieejama 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mājaslapā www.spkc.
gov.lv. Tāpat jautājumu gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz SPKC infor-
matīvo tālruni 67387661. Uzziņas, individuālas konsultācijas SPKC 
informatīvā tālruņa darbinieki sniedz darba dienās plkst. 8:30 - 21.00, 
bet brīvdienās plkst. 8:30 - 17.00.

No 19.marta būs mainīts arī Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 
66016001 darba laiks.  Turpmāk tas strādās visu diennakti. Ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi iedzīvotājus telefoniski konsultē 
akūtu saslimšanu un traumu gadījumos, kā arī hronisku slimību saasi-
nājuma brīžos. Šis ir medicīnisko konsultāciju tālrunis – informā-
ciju par COVID-19 analīzēm vai citām uzziņām par COVID-19 
ģimenes ārstu tālruņa mediķi nesniegs.

NMPD uzver, ka dienesta uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, 
kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. Tāpēc uz 
ārkārtas tālruni 113 jāzvana, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīs-
tama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elek-
trotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt 
par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insul-
tu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību 
nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami. 

Aicinām neizmantot ārkārtas NMPD ārkārtas tālruni 113, lai 
saņemtu uzziņas vai ieteikumus par COVID-19!  Būsim atbildīgi 
par tiem cilvēkiem, kuru dzīvība ir briesmās un tā jāglābj neka-
vējoties! 

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Bukša

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja 

67337008, 29411499, prese@nmpd.gov.lv 
Twitter: @NMPdienests

www.nmpd.gov.lv  

Informācija par ģimenes ārstu pieņemšanas izmaiņām  
Krimuldas novadā sakarā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo stāvokli Latvijas Republikā* ar 
mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, SIA „Krimuldas doktorāts” (Ra-
ganā un Inciemā) un Aivara Freiberga ģimenes ārsta prakse Lēdurgā  
informē, ka no 2020. gada 16. marta uz ārkārtējās situācijas laiku: iero-
bežo klientu apkalpošanu klātienē.
Klientu apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta 
• pa tālr. 67978268 Krimuldas doktorātā un 
• pa mob.t.29123419, mob.t.26376445 Aivara Freiberga ģimenes ārsta 

praksē Lēdurgā.
Aicinām personas, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās 

valsts vai teritorijas, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu in-
fekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zva-
nīt 113.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 
Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību!

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Krimuldas novadā – kri-
mulda.lv, Latvijā – spkc.gov.lv, vm.gov.lv un vestnesis.lv.
* Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191)

Sakarā ar koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības ris-
kiem, valdības 12. martā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Kri-
muldas novada Sociālais dienests:
• iespēju robežās sniegs iedzīvotājiem konsultācijas pa telefonu 

dažādu jautājumu risināšanā – sociālās palīdzības un pakalpo-
jumu saņemšanā, jautājumos par palīdzības saņemšanu citās 
valsts un pašvaldību iestādēs;

• sadzīves apstākļu pārbaudes veiks tikai neatliekamos un steidza-
mos gadījumos, ievērojot drošības pasākumus.
Lai saņemtu Krimuldas novada Sociālā dienesta palīdzību, lū-

gums iepriekš sazināties pa tālruni, lai vienotos par situācijas risi-
nāšanas un sadarbības iespējām:

Sociālā dienesta informatīvais mob.t. 27737306.
• Ginta Diļevka, vadītāja, mob.t. 27070410.
• Daina Trumpekoja, jautājumos par sociālo palīdzību un sociā-

lajiem pakalpojumiem Raganā, Inciemā, mob.t. 25140632.
• Sandra Pikšēna, jautājumos par sociālo palīdzību un sociāla-

jiem pakalpojumiem Lēdurgā, tālr. 27787748, 64023084.
• Antra Logina, psiholoģiskās palīdzības sniegšana, 

mob.t. 26104800.
• Inese Ince-Gavare, jautājumos par pakalpojumiem ģimenēm ar 

bērniem Raganā un Inciemā, mob.t. 22017901.
• Kristīne Timofejeva, jautājumos par pakalpojumiem ģimenēm 

ar bērniem, mob.t.28665039.

Informācija iedzīvotājiem par Krimuldas novada Sociālā dienesta darbu 
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Konkurss “Māmiņa.Krimuldiete.Uz-
ņēmēja” Krimuldas novadā norisinā-
sies pirmo gadu un tā mērķis ir sek-
mēt jaunu darba vietu, produktu un 
pakalpojumu izveidi novadā. Savukārt 
Siguldas novadā konkurss “Māmiņa.
Siguldiete.Uzņēmēja.” norisināsies jau 
piekto gadu un turpina sekmēt uzņē-
mējdarbības attīstību novadā. 

Līdz 9. aprīlim Siguldas un Krimul-
das novadu sievietes-māmiņas, kuras 
plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai vada 
savu uzņēmumu, varēs piedalīties gran-
tu konkursā “Māmiņa. Siguldiete. Uzņē-
mēja” un pretendēt uz finansējumu līdz 
2000 euro sava biznesa projekta attīstī-
šanai. 

Krimuldas novada teritorijā konkurss 
norisinās ar nosaukumu “Māmiņa. Kri-
muldiete. Uzņēmēja”. Krimuldas no-
vadā kopēja pieejamā atbalsta summa 

2000 euro. Konkursam Krimuldas no-
vadā var pieteikties sievietes-māmiņas, 
kuras ir deklarētas Krimuldas novadā un 
audzina bērnu vecumā līdz 8 gadiem un 
plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai šo sie-
viešu dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrē-
ti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem. Kon-
kursa finansējumu varēs izmanot esošā 
biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma 
darbības uzsākšanai. 

“Priecājamies par iespēju pirmo gadu 
Krimuldas novadā organizēt grantu 
konkursu uzņēmējdarbības atbalstam. 
Iedvesmojoties un sadarbībā ar kaimi-
ņiem – Siguldas novadu izvēlēta atbalsta 
mērķgrupa un konkursa ideja – jaunās 
māmiņas – uzņēmējas. Ceram, ka gran-
tu konkurss rosinās jaunās māmiņas ar-
vien būt aktīvām un ticu, ka sadarbība ir 
nepieciešama mums ikvienam – gan re-
dzesloka paplašināšanai, gan piederības 
sajūtas veicināšanai. Labam būs augt!”, 

saka Krimuldas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Pieteikumus konkursam varēs iesniegt 
līdz 9. aprīlim. Pieteikumu pieņemšanas 
periodā pretendentiem ir iespēja saņemt 
individuālas konsultācijas par dokumen-
tu sagatavošanu. Jautājumus par kon-
kursu un pieteikšanos iesūtīt uz e-pastu 
linda.bernarde@krimulda.lv ar norādi 
“Māmiņu konkurss”. 

Konkurss norisināsies divās atlases 
kārtās, pieteikumu pieņemšana līdz 9. ap-
rīlim, izvērtējot tā atbilstību konkursa 
kritērijiem, biznesa idejas potenciālu, kā 
arī pretendentu prezentācijas un atbildes 
uz žūrijas komisijas jautājumiem. 

Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas ko-
misija, kuras sastāvā būs pieredzējuši Si-
guldas un Krimuldas novadu uzņēmēji. 

Plašāka informācija pieejama, zvanot uz 
tālruņa numuru +371 25549745, vai rakstot 
uz e-pastu linda.bernarde@krimulda.lv.  

Krimuldas novada māmiņas aicinātas pieteikties grantu konkursam 
“Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”

Vēl ir iespējams pieteikt 
idejas 10.Jauniešu Saeimai

Parlaments vēl līdz 25.martam aicina jauniešus iesniegt ide-
jas projektam “Jauniešu Saeima”. Projekta šī gada galvenā 
tēma ir jauniešu līdzdalība, un 10.Jauniešu Saeima sanāks 
17.aprīlī.

Šobrīd 10.Jauniešu Saeimas vēlēšanām pieteiktas 59 idejas. No 
tām 27 nākušas no Rīgas vēlēšanu apgabala, 15 no Vidzemes un pie-
cas no Zemgales. Savukārt septiņas idejas pieteiktas no Kurzemes 
vēlēšanu apgabala, bet piecas rosinājuši jaunieši no Latgales. Par vi-
sām pieteiktajām idejām līdz šim nobalsojis 4891 cilvēks. Jauniešu 
Saeimas vēlēšanas norisināsies līdz 25.martam.

Deputātu mandātu sadalījums pa apgabaliem 10.Jauniešu Saei-
mas vēlēšanās noteikts tāpat kā 13.Saeimas vēlēšanās - ņemot vērā 
Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto vēlēšanu apgabalā ievēlējamo 
deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam. 
Jauniešu Saeimā iekļūst 35 kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu 
no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 
14 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala. Rīgas 
vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta un ārvalstis.

Lai kļūtu par projekta dalībnieku, jaunieši vecumā no 15 līdz 20 
gadiem aicināti pieteikt savu ideju virtuālajās vēlēšanās interneta 
vietnē – vēlēšanu platformā - www.jauniesusaeima.lv, kura par godu 
projekta desmitās jubilejas gadam ieguvusi jaunu veidolu. Piedalo-
ties vēlēšanās, katram jaunietim jākandidē atsevišķi un kā sava vēlē-
šanu programma jāpiedāvā kāda sev svarīga ideja. Tāpat kā Saeimas 
vēlēšanās, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu laikā kandidāti sacenšas 
par vēlētāju atbalstu.

Tiesības vēlēt ir visiem, kuri reģistrējušies sociālajos tīkos www.
draugiem.lv vai www.facebook.com. Katrs vēlētājs no sava profi-
la var nobalsot tikai par vienu kandidāta piedāvāto ideju, bet savu 
izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot balsi no viena kandidā-
ta idejas pie cita. Balss tiks tam kandidātam, pie kura idejas tā būs 
25.martā pulksten 10.00.

Sekot projekta “Jauniešu Saeima” aktivitātēm var sociālajos tīklos 
www.twitter.com/JauniesuSaeima, www.draugiem.lv/jauniesusa-
eima, www.facebook.com/projektsjauniesusaeima, www.youtube.
com/JauniesuSaeima un www.flickr.com/jauniesusaeima.

Informācija par projektu: www.jauniesusaeima.lv 
Saeimas Preses dienests

Paziņojums par detālplānojuma 
 nekustamā īpašuma  

Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos,  
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

kad. Nr. 8068 010 0190,  
zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183  

apstiprināšanu galīgajā redakcijā
Krimuldas novada dome 2020. gada 28. februāra sēdē ir pieņē-

musi lēmumu (prot.Nr. 5,2.p.) “Par detālplānojuma nekustamam 
īpašumam Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai ar kad. 
apz. 8068 010 0183 apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Krimuldas novada 
būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
Krimuldas novada domes mājaslapas www.krimulda.lv sadaļā Nor-
matīvie akti - Attīstības plānošanas dokumenti un Valsts vienotās 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

NVA piedāvā darba devējiem 
iespēju tiešsaistē uzrunāt  

IT un finanšu jomas 
speciālistus 

Turpinās darba devēju reģistrācija dalībai Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) rīkotajā tiešsaistes (online) darba 
dienā „Darbs un karjera Latvijā”, kas šī gada 23.aprīlī no 
plkst.11.00 līdz 15.00 norisināsies Eiropas darba dienu plat-
formā (www.europeanjobdays.eu). Dalība pasākumā ir bez 
maksas!

Detalizētāku informāciju darba devēji var uzzināt, sazinoties ar 
tiešsaistes (online) darba dienas „Darbs un karjera Latvijā” Eiro-
pas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) koordinatoriem Latvi-
jā Ilzi Luīzi Mihailovu (e-pasts: IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv 
tālr. 67021793) vai Andri Segliņu (e-pasts: Andris.Seglins@nva.
gov.lv, tālr. 63429422).



KNV 2020 Nr. 5/6 – MARTS 5

Meklējam  
Ilzes Indrānes 

skolniekus!
Lūdzam atsaukties rakstnieces Ilzes 

Indrānes jeb pedagoģes Undīnas Jāt-
nieces skolniekus, lai uzzinātu Jūsu 
iepazīšanās stāstu, - Madonas novada 
biedrības Nigeste vadītāja Inguna Ro-
ga-Saulīte aicina iesaistīties projektā 
INDRĀNE, novadnieces rakstnieces 
Ilzes Indrānes mūža devumu doku-
mentējot un godinot.

Biedrība īsteno projektu INDRĀNE 
trīs aktivitātēs:

 Top dokumentālā filma ar spēlfil-
mas elementiem. Kino galvenais 
uzdevums – uzrunāt, iedrošināt 
aizdomāties un ļaut just. Šajā gadī-
jumā – ļaut sajust izcilas personības 
mūžu, nojaust ticību, kam Indrāne 
ir sekojusi.

 Tiek gatavota grāmata “Indrānes 
divpadsmit dārgumi” komplektā ar 
interaktīvu, radošu spēli bērniem 
un jauniešiem no 12 gadu vecuma 
par rakstnieces Indrānes mūžu. 
Plānots rast iespēju šo komplektu 
dāvināt visām 711 Latvijas vispār-
izglītojošām skolām.

 Meklējam kā skolēnus, tā arī tos, 
kuriem Ilze Indrāne/Undīna Jātnie-
ce kļuvusi par dzīves skolotāju kādā 
noteiktā laika nogrieznī. Biedrība 
gaidīs Jūsu atmiņu stāstus, lai kopī-
gi šķetinātu likteņa līkločus, kā arī 
lai pilnveidotu materiālu, kas tiks 
izmantots grāmatas un dokumentā-
lās filmas izveidē.

Lūgums pieteikties elektroniski – 
aizpildot mājaslapā www.nigeste.net 
sadaļā Aktuālie projekti “Meklējam 
Indrānes skolniekus” redzamo veid-
lapu vai atsūtot savu atmiņu stāstu 
uz biedrības adresi: biedrība Nigeste, 
Kalnāji, Aronas pagasts, Madonas no-
vads, LV-4847.

Zemju īpašniekiem jāapseko meliorācijas 
sistēmas un jāveic kopšanas darbi

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem un 
aicina apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorāci-
jas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus – no-
vākt kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts 
ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, beb-
ru aizsprostojumus, kā arī aizbērt dzīvnieku alas, atbrīvot drenu iztekas, drenu akas 
nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti, labot atklātos bojājumus, 
tostarp atjaunot meliorācijas sistēmas konstruktīvos elementus, kur tas nepieciešams, 
un veikt citus nepieciešamos darbus. Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas 
veida ir uzskaitīti  Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr.714 “Melio-
rācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.

Meliorācijas sistēmu apsekošana ir jāveic vismaz divas reizes gadā pēc pavasara palu 
un vasaras plūdu maksimuma beigām.

Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla konsultācija par me-
liorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, ZM aicina vērsties pie sertificēta meliorāci-
jas speciālista, kas ir maksas pakalpojums. Latvijas Melioratoru biedrības sertificēto 
hidromelioratīvās būvniecības speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas Melioratoru 
biedrības mājaslapā.

ZM atgādina, ka nokrišņu daudzums Latvijā vidēji pārsniedz iztvaikošanu un zemes 
reljefs Latvijā ir salīdzinoši līdzens, līdz ar to, lai nodrošinātu lauksaimniecības un 
meža zemju efektīvu izmantošanu, ir jānodrošina optimāls mitruma režīms augsnēs. 
To vislabāk iespējams panākt ar meliorāciju. Meliorācija Latvijā ir nepieciešama, lai 
optimāli apsaimniekotu lauksaimniecības un meža zemes – ar meliorācijas palīdzību ir 
iespējams būtiski paaugstināt lauksaimniecības un meža zemju ražīgumu, kā arī palie-
lināt CO2 piesaisti, tādējādi ļaujot Latvijai risināt klimata mērķus.

Meliorētās zemēs tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot 
no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī 
lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus 
objektus.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Apstiprināts projekta iesniegums  
Dienas aprūpes centram

Apstiprināts projekta iesniegums “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem Krimulda novadā”, Nr. 9.3.1.1/19/I/019.

Krimuldas novada pašvaldība šī gada 16. janvārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem Krimulda novadā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt nepieciešamos pakalpo-
jumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

Projekta īstenošanas laikā plānots uzbūvēt jaunu ēku, Parka ielā 1, Raganā, kurā tiks 
izvietoti dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Kopējās projekta izmaksas ir 474 462.09 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums ir 403 292.77 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022. gada beigām.
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Tu-
raidas iela 9”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas nova-
dā, kadastra numurs 8068 005 0153, platība 3386 m2.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 600 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst.14.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2020. gada 6. aprī-
lim iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā dar-
ba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicē-
šanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 6. aprīļa 
plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 460 EUR (četri simti sešdesmit 
euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma 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 nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu ap-
mērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
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 īpašu-
mu – zemes starpgabalu “Mežs pie Putnusalām”, Krimuldas pa-
gastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 002 0220, 
platība 0,92 ha. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 11 750 EUR.
Izsoles solis - 200 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst.14.30, Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020. gada 6. aprīļa 
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 6. aprīļa 
plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 1 175 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).

Aktualitātes lauksaimniekiem

 Lauksaimnieki, kuri iesaistījušies aktivi-
tātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēša-
na zālājos” (BDUZ), ne vēlāk, kā saistību 
perioda otrajā gadā jāiegūst    pamatiema-
ņas zālāju  biotopa apsaimniekošanā, ap-
meklējot mācības un saņemot  atbilstošu 
dokumentu.
 No š.g. 14. februāra lauksaimnieki var 
sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību 
maksājumu iesniegumā  EPS, tagad to var 
darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt  
vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas pra-
sības. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
( EPS) šī iesnieguma forma norādīta kā 
“Provizoriskais iesniegums”.
 Iesniegt platību maksājumu iesniegumus 
varēs no 8. aprīļa līdz 22. maijam. Ar sa-
mazinājuma koeficientu par katru nokavēto 
dienu līdz 15. jūnijam.
 21.aprīlī Krimuldas Tautas namā no plks. 
11:00 – 13:00 Lauku atbalsta  dienesta spe-
ciālisti  palīdzēs aizpildīt platību maksāju-
mu iesniegumu 2020. gadam. Pieteikties 
zvanot Inārai (29662384).
 Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas 
nosacījumos 2020. gada platību maksā-
jumu sezonā nav. Jāņem vērā ka no jauna  
saistības varēs uzņemties tikai aktivitātē 
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zā-
lājos” (BDUZ). Pārējos pasākumos jaunas 

saistības nevarēs uzņemties, bet tikai eso-
šās pagarināt uz vienu gadu;
Šobrīd notiek lauku bloku precizēšana un 
to var izdarīt līdz 1. aprīlim. Plašāka infor-
mācija LAD mājaslapā.
 No 2020. gada tiek palielinātas prasības 
attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnie-
ciskās  ražošanas vai akvakultūras produk-
cijas ražošanas, neieskaitot saņemto valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu.  Lai sa-
ņemtu dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes 
nodokļa likmi, ieņēmumiem no ha jābūt 
350 eiro, bioloģiski sertificētajām saimnie-
cībām  no ha 210 eiro;
 2020. gadā paredzēts jauns papildus at-
balsts maziem ražojošiem lauksaimnie-
kiem, tā būs 50% piemaksa pie 2019. gadā  
saņemtās tiešo maksājumu summas, kop-
skaitā nepārsniedzot 1250 eur. To saņems 
jau aprīļa mēnesī bez iepriekšējās pieteik-
šanās, bet jāievēro sekojoši pamatnosacī-
jumi:
• deklarētā dzīvesvietas vai juridiskā ad-

rese no 2019.g.1.01. līdz 2019.g.1. decem-
brim jābūt  reģistrētai Latvijā ārpus re-
publikas pilsētām,

• tiešo maksājumu summai 2019. gadā jābūt 
vismaz 100 eiro, nepārsniedzot 1200 eiro,

• 2019.gadā atbalstam deklarētā platība 
nepārsniedz 7 ha,

• ja deklarētas tikai ilggadīgo zālāju pla-
tības, tad jānodrošina lauksaimniecības 
dživieku skaitu, vismaz 1 liellopu vienī-
bu atbilstoši LDC reģistram.

 Šogad pēdējo gadu būs iespējams saņemt 
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, at-
tīstot mazās lauku  saimniecības (150 000), 
bet jāievēro virkne nosacījumus. (Par pa-
matu ņemt   04.06.2015. ZM noteikumus.)

Ināra Krasovska
Krimuldas novada LAK

mob.t.29662384

Krimuldas Tautas namā 
26. martā plkst. 11.00 

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS
Garšaugu un ārstniecības augu 

audzēšana
Programmā:
• Augšanas apstākļi un to nodrošināšana;
• Augu pavairošana;
• Audzēšanas agrotehnika;
• Garšaugu un ārstniecības augu ievākšana, 

sagatavošana un izmantošanas veidi..
Lektore: LLU pētniece Marta Liepniece.

Seminārs bezmaksas. 
Dalību seminārā pieteikt līdz 23. martam  

e-pastā: inara.krasovska @llkc.lv   
vai pa mob.tālr.29662384 

Pasākums ir
 ATLIK

TS
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Krimuldas novadā norisinājās informatīvās konferences 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Inciemā, Lēdurgā, Raganā, 
Sunīšos. Krimuldas novada dome konferences un citas akti-
vitātes daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem rīko, lai aktivizētu un 
aktualizētu ēku apsaimniekošanu. Pavisam šos pasākumus ap-
meklēja aptuveni 140 novadnieki.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, uzru-
nājot konferences apmeklētājus, iepazīstināja ar novada aktualitā-
tēm un aicināja klātesošos ar atbildību izturēties pret savu kopīpašu-
mu un  to centīgi apsaimniekot, kā arī iesaistīties Krimuldas novada 
domes organizētajās aktivitātēs, lai šos procesus veicinātu. 

Vēl konferencē tika runāts par dūmu detektoru izvietošanas ak-
tualitātēm mājās un dzīvokļos, arī par ugunsdrošības riskiem un to 
novēršanu. Par to ar padomiem dalījās VUGD Rīgas reģiona pārval-
des Siguldas daļas komandieris Uldis Millers. 

Ja daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji spēj vienoties, ir nodibinā-
juši biedrības un paši veic savu ēku apsaimniekošanu, tad viss 
ir kārtībā. Taču cita situācija ir, ja nekas no tā nav izdevies, tāpēc 
konferencē ar savu pieredzi un redzējumu dalīties tika uzaicināts 
viens no pieredzējušākajiem apsaimniekotājiem SIA “CdzP”, kura 
pārziņā ir 175 ēkas Cēsīs, Siguldā un tās apkārtnē, Rīgā, Līgatnē, 
Amatā, Priekuļu novadā. Uzņēmuma pārstāvis, māju apsaimnieko-
tājs Ingmārs Inbergs pastāstīja par savu pieredzi šai komplicētajā, 
tomēr nepieciešamajā darbā, daudzdzīvokļu ēku glābšanai un dzī-
ves kvalitātes uzlabošanai. I.Inbergs pirms konferences bija apbrau-
cis visu Krimuldas novada reģionu, lai iepazītos ar esošo situāciju 
daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda vizuālajā vērtējumā. Nācies seci-
nāt, ka ir redzamas ēkas, kur jūtama labāka apsaimniekošana un, 
diemžēl, ir ēkas, kuras izskatās nolaistas. Tādi novērojami gan ir 
visā valstī, jo ne velti Valsts Kontrole gada sākumā ir nākusi kla-
jā ar ziņojumu, ka kopumā valstī daudzdzīvokļu mājas ir kritiskā 
stāvoklī. Nekavējoties jāveic būtiski uzlabojumi, lai novērstu ēkas 
degradēšanos.

SIA “CdzP” pārstāvis I.Inbergs uzsvēra, ka nekustamo īpašumu 
pārvaldījumu 20 gados, mērķtiecīgi ir mēģināts veicināt nekusta-
mo īpašumu īpašnieku domāšanu, ka tā ēka ir viņu kopīpašums, 

ka par katru darbu, kas tajā ir paveikts, atbild dzīvokļu īpašnieki. 
Pieaicinātais pārvaldnieks ir menedžeris dzīvokļu īpašniekiem, lai 
veicinātu kopīpašuma apsaimniekošanu. Savukārt, pieaicinātā ap-
saimniekotāja  veikums ir atkarīgs no iedzīvotāju pasūtījuma, kurus 
pakalpojumus tas vēlas veikt par samaksāto finansējumu. Kompāni-
ja nodrošina katrai apsaimniekotajai ēkai savu budžetu, arī regulāru 
atskaiti, ko var redzēt SIA “CdzP” mājaslapā. Papildus labums ir 
tas, ka saviem klientiem, ja ir vēlme veikt kādu neatliekamu darbu 
kā jumta nomaiņa, tad ir iespēja finansēt darbu par aizņemtajiem 
līdzekļiem, maksājot nelielu procentu, atkarībā no finansētā projek-
ta lieluma. Kompānijas piedāvājums ir plašs un daudzveidīgs, taču 
aizvien svarīgākais un noteicošais ir daudzdzīvokļu īpašnieku vēl-
mes un idejas, pamatotas ar finansiālu vai aizņemtu ieguldījumu.

Jebkurš ieguldījums ēkas siltināšanā ne tikai taupa siltumenerģi-
ju, bet arī saglabā to un palielina nekustamā īpašuma vērtību. Ir no-
vērots, ka tām mājām, kuras ir renovētas, dzīvokļu pārdošanā nav. 
Mājām ar problēmām, dzīvokļi pārdošanā ir. Tas norāda, ka ikviens 
vēlas dzīvot sakārtotā vidē, atliek tik rīkoties, jo tas ir tā vērts. 

Sagatavoja Ināra Miškina

Uzziņai
 Nākamajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā 
2021. – 2027.gadam energoefektivitātes pasākumu īstenošana, to-
starp, dzīvojamo māju renovācija būs viena no būtiskākajām Ekono-
mikas ministrijas prioritātēm. "Esam jau uzsākuši darbu pie ES fon-
du plānošanas dokumentu izstrādes, lai nodrošinātu atbalstu māju 
renovācijai pēc iespējas ātrāk," informēja Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš.
 Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu 
„Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020”. Pieteikumus konkursam 
„Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” aicināti iesniegt līdz 2020. 
gada 15. maijam, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosil-
tak@em.gov.lv. Konkursa nolikums publicēts tīmekļa vietnē www.
energoefektivakaeka.lv.

Ar atbildību par kopīpašuma apsaimniekošanu

Zemessardze trenē gatavību sniegt atbalstu 
valsts un pašvaldību institūcijām  
COVID-19 izplatības ierobežošanā

21. un 22. martā Zemessardzes batal-
jonos visā valsts teritorijā notika mācības 
ar mērķi pārbaudīt personāla gatavību 
nepieciešamības gadījumā sniegt atbal-
stu valsts un pašvaldību institūcijām CO-
VID-19 izplatības ierobežošanā. 

Zemessardzes bataljoni savās atbildības 
teritorijās trenēja telšu izvēršanu un aprī-
kojuma darba kārtības pārbaudi. Telšu iz-
vēršanas notika vietās, kur civiliedzīvotā-
jiem tas neradīja neērtības. Zemessardzes 
bataljoni veica vienību personāla gatavības 
pārbaudi reaģēt krīzes situācijās, sadarbo-
joties ar valsts institūcijām. 

Zemessardzes apmācību laikā tika ievē-
rotas Slimību profilakses un kontroles cen-
tra noteiktās preventīvās un pretepidēmis-
kās instrukcijas. 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bru-
ņoto spēku struktūra un teritoriālās aiz-
sardzības pamats. Zemessardze dod ie-
spēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai 
valstij, rūpējoties par tās drošību un aiz-

sardzību. Zemessardze ir izaicinājums 
ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas 
zināšanas, organizēti un saturīgi pavadot 
brīvo laiku.

Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus 
vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez so-
dāmības vai apsūdzībām par nozieguma iz-
darīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki 
citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties 
Zemessardzes mājaslapā sadaļā Prasības 
uzņemšanai. Lai vienkāršotu pieteikša-
nos dienestam Zemessardzē un veicinātu 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, inte-
resenti ir aicināti zvanīt uz Zemessardzes 
vienoto diennakts tālruņa numuru 1811. 
Vairāk par dienestu Zemessardzē un ba-
taljonu kontaktinformāciju iespējams no-
skaidrot Zemessardzes mājaslapā: www. 
https://www.zs.mil.lv/

Informāciju sagatavoja: 
Zemessardzes Vadības grupas galvenā 

speciāliste 
seržante Anita Krieķe-Jermacāne

Informācija 
reģionālo maršrutu 

autobusu lietotājiem
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 

situāciju COVID-19 izplatības mazi-
nāšanai pēdējo dienu laikā reģionālo 
maršrutu autobusos pārvadāto pasa-
žieru skaits ir būtiski krities. tādējādi 
no 2020. g. 19. marta, uz ārkārtējās 
situācijas laiku, autobusu reisu skaits 
tiks samazināts. 

Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz 
savu iecerēto galamērķi plāno doties ar 
reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam 
pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu pa 
tālr.1188 vai mājaslapā www.atd.lv

Lēmums slēgt konkrētus autobusu rei-
sus tika pieņemts, balstoties uz pārvadā-
tāju iesniegtajiem datiem par pārvadāto 
pasažieru skaitu laika periodā kopš valstī 
tika ieviesta ārkārtējā situācija.
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Uzmanību! Krimuldas novadā līdz 15. maijam pagarināts 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu 
Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Krimuldas novada 
dome pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) maksā-
šanas termiņu no 31.marta uz 15.05.2020. Krimuldas novada NĪN 
maksātājiem.

Paldies visiem NĪN maksātājiem, kas jau veikuši maksājumus. Ja 
vēlaties veikt NĪN maksājumus, tad šobrīd  to vēlams darīt elektro-
niski. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai 
pārskaitījums adresēts domei, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem domes kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Ja veicat mak-

sājumu par citu personu, tad lūdzu norādīt maksājuma mērķī, par 
kuru personu vai īpašumu veicat maksājumu.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami domes banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Būsim atbildīgi par 
savu un līdzcilvēku veselību!

Maija Indriča
Krimuldas novada domes nodokļu administratore
tālr.67976861; e-pasts: maija.indrica@krimulda.lv

Pašvaldība izsludina projektu konkursu 
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 
stāvokļa uzlabošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasāku-
mu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, 
kas vērstas uz ēku sakārtošanu, turpmāku energoresursu patēriņu 
samazinājumu. 
Konkursā var piedalīties ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzī-
votāju grupas, kuru nekustamais īpašums: 
 atrodas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā un ir nodota 

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 dzī-
vojamās mājas kopējās platības;

 dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvoja-
mās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot “par”, ir pieņēmu-
ši lēmumu veikt dzīvojamā mājā tehniskā un vizuālā stāvokļa uzla-
bošanas pasākumus un apmaksāt ar pasākumu īstenošanu saistītos 
izdevumus;

 dzīvokļu īpašnieki, kas ir pieņēmuši lēmumu par mājas pārvaldīša-
nas tiesību pārņemšanu un noslēguši līgumu par mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu ar brīvprātīgi izraudzīto juridisko 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 koplieto-

šanas telpās; 
 ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, koplietošanas 

telpu logu un durvju nomaiņa, ja pieprasītais līdzfinansējums ir pie-
tiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, renovācijai, kāpņu telpu 
remonts u.c.

Projekta attiecināmās izmaksas ir materiālu izmaksas (kokma-
teriāli, apdares materiāli, krāsas, otas, jumta seguma materiāli, u.c.). 
koplietošanas telpu logu un ārdurvju nomaiņa. Katra konkrētā projekta 
budžeta tāme tiks izvērtēta individuāli.

Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums, vismaz 30% no 
budžeta kopējām izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu izmaksas, 
tajā skaitā logu un ārdurvju (ja nepieciešams), gan veicamo darbu iz-
maksas. Ja darbus plānots veikt saviem spēkiem, tad Projekta budžetā 
norāda pašu darba ieguldījumu aptuvenās tirgus cenās.

Projektus vērtēs Krimuldas novada domes apstiprināta vērtēšanas 
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 pašvaldības 
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 dokumen-
tiem, Projektu izvērtēšanu un īstenošanu atrodama laikrakstā “Kri-
muldas novada vēstis” un www.krimulda.lv, Projektu konkursa „Kri-
muldas 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 administratīvās 
ēkas 1. stāvā 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.

Informāciju sagatavoja  
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,  

tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv
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Turaidas muzejrezervātu 2019. gadā 
ir apmeklējuši 286 045 interesenti. Tū-
risti pagājušajā gadā Turaidā ieradu-
šies no 78 pasaules valstīm. Apmek-
lētāju skaits 2019. gadā, salīdzinot ar 
2018. gadu, ir pieaudzis par 4,66 % jeb 
12 732 apmeklētājiem.

Salīdzinot ar 2018. gadu, par 15 900 ir 
palielinājies arī apmeklētāju skaits gru-
pās, t.i. 97 298 apmeklētāji, no tiem, sko-
lēni grupās – 17 547, ārzemnieki grupās 
– 70 907, citi apmeklētāji grupās – 8844.

Pateicoties muzejrezervāta veiksmīgai 
sadarbībai ar 113 līgumfirmām un tūris-
ma firmu aktivitātei, kā arī Turaidas mu-
zejrezervāta piedāvājuma popularizēša-
nai tūrisma gadatirgos ārvalstīs, visstrau-
jāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
pieaudzis tūristu skaits no Vācijas (+4 
072), tad seko Francija (+3 528), Krievija 
(+1 859) no kuras galvenokārt ierodas in-
dividuālie tūristi, Lielbritānija (+1 230), 
Taivāna (+702), Dienvidkoreja (+ 679), 
Ķīna (+ 552), Beļģija (+ 534). Aizvadītajā 
gadā to valstu skaits, no kurām ieradās 
vairāk nekā tūkstotis apmeklētāju ir pa-
lielinājies par četrām vienībām,  kopumā  
sasniedzot 24 valstis. Salīdzinājumam, 
2016.gadā – tās bija 19 valstis, bet 2017. 
gadā – jau 22 valstis. Savukārt pirmajā 
četrpadsmitniekā tūristu skaits no katras 
valsts pārsniedz  2 000. Grupu apmek-
lējumos nedaudz samazinājies ir tūristu 
skaits no Spānijas (-2 766), Itālijas (-935), 
Izraēlas (- 849), Polijas (-803) un Igauni-
jas (-531).

TOP 10 Turaidas muzejrezervāta ap-
meklējumā grupās 2019. gadā skaita ziņā 
veido sekojošas valstis: pirmajā vietā  
Vācija – 20 074, tad seko Francija – 13 
295, Spānija – 11 790, Krievija – 9 244, 
Itālija – 5 777, Japāna– 5 689, Dienvid-
koreja – 5 492, Lietuva – 5 182, Ķīna (ar 
Honkongu) – 4 286, Igaunija – 3 547. No 
Krievijas pārsvarā pagājušajā gadā brau-
kuši individuālie tūristi. Tāpat no mūsu 
kaimiņzemēm Lietuvas un Igaunijas 
kopā ar visiem individuālajiem tūristiem 
reālais apmeklētāju skaits ir krietni lie-
lāks.

Valstis, kuras neietilpst pirmajā des-
mitniekā, bet no kurām Turaidas muzej-
rezervātu grupās ir apmeklējuši vairāk 
nekā 1000 tūristu gadā: ASV (2 895), Ap-
vienotā Karaliste (2 681), Polija (2 029), 
Dienvidamerika (2 021), Nīderlande 
(1 866), Austrija (1 861), Beļģija (1 428), 
Portugāle (1 374), Grieķija (1 320), Tai-
vāna (1 250), Šveice (1 209), Zviedrija 
(1 157), Dānija (1 127) un Čehija (1 072).

2019.gadā ievērojami pieaudzis tūristu 
skaits un valstu daudzveidība no Balkānu 
pussalas. Visvairāk no šī reģiona Turaidu 
apmeklējuši tūristi ir no Grieķijas (1 320, 
tad seko Horvātija (210), Bulgārija (87), 
Albānija (35), Bosnija un Hercegovina 
(24).

No Austrumāzijas valstīm ilgus gadus 
avangardā bijusi Japāna’, šogad – 5 689 
tūristi, taču pamazām tai sāk pietuvoties 
citas kaimiņu valstis, – tās ir Dienvid-
koreja – 5 492 un Ķīna (ar Honkongu) – 
4 286. Vislielāko tūristu pieaugumu, sa-
līdzinājumā ar iepriekšējo gadu, no Aus-
trumāzijas valstīm ir sasniegusi Taivāna 
(+702), tad seko Dienvidkoreja (+679) un 
Ķīna (ar Honkongu) (+552).  Japāna vēl 
aizvien ir Āzijas valstu priekšgalā, taču 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tū-
ristu skaits no šīs valsts ir samazinājies 
(-221). Saskaņā ar “JTB Tourism Rese-
arch & Consulting Co” statistikas datiem 
Japānas izejošais tūrisms 2019. gadā 
samazinājies par 1,9 %. Interesanti, ka 
vislielākais Japānas tūristu skaita pieau-
gums pagājušā gadā no Eiropas valstīm 
bijis Spānijā.

Apmeklējums no Dienvidāzijas valstīm 
pagaidām ir neliels. Visvairāk tūristu 
grupās ieradušies no Indijas (229), pieau-
gums, salīdzinājumā ar 2018. gadu (+71), 
Šrilankas (11), Bangladešas (10), Pakistā-
nas (6). 2019. gadā pirmo reizi Turaidas 
muzejrezervātu apmeklējuši tūristi no  
Butānas (2) un Maldivu salām (2).

Tūristu skaita pieaugums bijis arī no 
Baltkrievijas – 672 (+219), Taizemes – 
607 (+222), Slovākijas – 410 (+178), Ma-
laizijas – 318 (+103), Kipras – 177 (+117), 
kā arī Jaunzēlandes,  Āfrikas valstīm, 

Vjetnamas, Islandes, Maltas, Albānijas 
un Irānas.

2019.gadā no jauna noslēgti 9 sadar-
bības līgumi ar 5 Latvijas un 4 ārvalstu 
tūrisma aģentūrām no Lietuvas, Igauni-
jas, Kipras, Somijas un Horvātijas, kuras 
piesaista tūristus no dažādām pasaules 
valstīm. Pieprasījums pēc Turaidas mu-
zejrezervāta speciālistu vadītajām eks-
kursijām un izglītojošām programmām 
ir bijis ļoti liels. Novadītas 589 ekskursi-
jas latviešu, angļu, krievu un vācu valo-
dās, no kurām 516 ekskursijas novadītas 
svešvalodās. Īpaša interese bijusi arī par 
muzejrezervāta izglītojošajām program-
mām. Novadītas 304 izglītojošās prog-
rammas, no kurām liels skaits pieteiktas 
iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietva-
ros. Programmu skaits, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, pieaudzis par 34, bet ar 
2017. gadu – par 119 programmām.

Gada laikā, sadarbībā ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Tūrisma departamentu un Siguldas Attīs-
tības aģentūru (SAA), novadītas ekskur-
sijas un sniegta informācija 13 ārvalstu 
žurnālistu grupām no Somijas, Ķīnas, 
Čehijas, ASV, kā arī blogeriem no ASV 
un Itālijas. Sadarbībā ar klāstera “En-
terGauja” un Latvijas vēstniecību Izraēlā 
ar Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu 
iepazīstināta žurnālistu grupa no Izra-
ēlas. Savstarpēji komunicējot, Turaidā 
viesojušies arī  Krievijas žurnālisti no 
izdevniecības “Novosti Helsinki”, Grie-
ķijas mediju pārstāvji un Izraēlas žurnā-
listi.

Sadarbībā ar tūrisma aģentūrām un 
LIAA, Turaidas muzejrezervātu 2019. 
gadā apmeklējusi 38 tūroperatoru gru-
pas, t.sk. no Krievijas (12); Vācijas,. 
Šveices un Austrijas (5); Singapūras (2); 
Ukrainas (1); Francijas (2); Dienvidkore-
jas (2); Spānijas (2); ASV (3); Lietuvas 
(1); Zviedrijas (1); Horvātijas (1); ASV un 
Kanādas (1); Itālijas (2); ASV un Singa-
pūras (1); Filipīnām (2).

Ilga Korkliša
Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

Turaidas muzejrezervāta apmeklētāji 
2019. gadā

Kultūras notikums “Baznīcu nakts” šogad kļūs apjomīgāks – 
to papildinās akcija “Apceļosim baznīcas” 

Šogad kristīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” turpinās 
vienot baznīcas Latvijā un ārpus tās, apmeklētājiem durvis ve-
rot sestdienas, 30. maija, vakarā. Šogad pasākumu kuplinās arī 
akcija „Apceļosim baznīcas”, kas interesentus aicinās doties uz 
dievnamiem jau no pulksten 12.00. Baznīcu reģistrācija dalībai 
pasākumā un akcijai „Apceļosim baznīcas” būs atvērta no 1. 
marta līdz 12. aprīlim vietnē www.baznicunakts.lv.

 “Baznīcu nakti” organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa 

– nodibinājums ” Baznīcu Nakts fonds”. Pasākuma ieceri atbalsta 
Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Pateicamies un aici-
nām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 
40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

Papildu informācija:
Baiba Špēra-Špora un Ērika Jonīte,

kultūras notikuma “Baznīcu nakts” komandas pārstāves,
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com
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Krimuldas novada domes sēdē 28. februārī

Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par detālplānojuma n/ī Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, apstiprināša-
nu.
1. Apstiprināt detālplānojumu n/ī Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimul-

das pag., Krimuldas nov..
2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un Paziņoju-

ma par detālplānojuma projekta apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu un paziņojumu par lēmu-
ma pieņemšanu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašval-
dības laikrakstā “Krimuldas Novada Vēstis”, kā arī ievietot Krimuldas 
novada pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv..

 Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamām  daļām daudzdzī-
vokļu dzīvojamā mājā ar adresi “Vecrobežnieki”.
Noteikt divstāvu dzīvojamai mājai ar adresi “Vecrobežnieki”, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., kas sastāv no 4 dzīvokļiem, dzīvokļu kopīpašumu do-
mājamās daļas:

Nr. p. 
k.

Telpu grupas  
Kadastra apzīmējums

Telpu 
grupas 
adrese 

(numurs)

Telpu 
grupas 
kopējā 

platība m2

Dzīvokļa īpašumā 
ietilpstošā 

kopīpašuma 
domājamā daļa

1. 8068 009 0350 001 001 1 40,6 406/1654
2. 8068 009 0350 001 002 2 43,0 430/1654
3. 8068 009 0350 001 003 3 40,6 406/1654
4. 8068 009 0350 001 004 4 41,2 412/1654

1. Uz zemes vienības atrodas ar dzīvokļa īpašumiem funkcionāli saistītas 
palīgēkas.

 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
1. Sākot ar 2020.g. 2.janvāri  izbeigt 2017.g. 22.augustā  noslēgto Zemes no-

mas līgumu Nr.17-6/15, kurā PERSONAI iznomāta zeme 0,03 ha platībā 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā ar nosaukumu „Dārziņi Raganā”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov..

2. Sākot ar 2019.g. 1.jūliju  izbeigt 2015.g. 24.septembrī  noslēgto Zemes 
nomas līgumu Nr.17-17/46, kurā PERSONAI iznomāta zeme 0,18 ha pla-
tībā pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā ar nosaukumu „Zeme Vētrās”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov..

 Par zemes iznomāšanu.
1&
Ar 2020.g. 1.martu iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dār-
ziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, 
palīgsaimniecības  vajadzībām.
1. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne 

mazāk par 5 EUR.
2. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
3. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar PER-

SONU.
2&
Ar 2019.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Au-
sekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,04 ha platībā, palīg-
saimniecības  vajadzībām.
1. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne 

mazāk par 5 EUR. Kavējuma nauda par 2019.gadu netiek aprēķināta.
2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar PER-

SONU.
4. Atcelt Krimuldas novada domes 2020.g. 31.janvāra lēmuma “Par zemes 

iznomāšanu” 23&.
 Par  meža zemes  “Mežs pie Imantām” atsavināšanas procesa uzsāk-
šanu.
1. Noteikt ka n/ī “Mežs pie Imantām”, platība 7,06 ha, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekusta-

majam īpašumam, zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Imantām”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 7,06 ha,.

3. Noteikt zemes īpašuma “Mežs pie Imantām” atsavināšanas veidu- pār-
došana atklātā izsolē.

4. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt 
n/ī “Mežs pie Imantām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., novērtējumu, 
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 
īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt 
atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā.

 Par  zemes īpašuma ar adresi Ozolu iela 2A, Inciemā, atsavināšanas 
procesa uzsākšanu.
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes 

īpašumu ar adresi Ozolu iela 2A, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., platība 4291 m².

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesīgo per-
sonu.

3. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt 
n/ī ar adresi Ozolu iela 2A, Inciemā, novērtējumu, atbilstoši Standarti-
zācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 
standartiem. 

4. Uzdot Izsoles komisijai organizēt īpašuma ar adresi Ozolu iela 2A, In-
ciemā, atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  n/ī  ar nosaukumu “Jaunzutiņi” atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī ar nosaukumu “Jaunzutiņi”, platība 0,1836 ha, nav nepie-

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

vienībai ar nosaukumu “Jaunzutiņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
kopējā platība 0,1836 ha.

3. Noteikt zemes īpašuma “Jaunzutiņi” atsavināšanas veidu- pārdošana at-
klātā izsolē.

4. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt 
nekustamā īpašuma “Jaunzutiņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., no-
vērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstip-
rinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt 
atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā.

 Par dalību starpvalstu sadarbības projektā “Maršruti pāri robežām 
Latvijā un Somijā”
(Ziņo: L.Bernarde. Debatēs: L.Kumskis)
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības 
grupu “Kehittämisyhdistys SILMU ry” Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros uzsākusi īs-
tenot starpvalstu sadarbības projektu (Nr. 19-00-A019.333-000001 ) “Marš-
ruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistītas piecu novadu 
pašvaldības - Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas. Projekta 
mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, 
stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot pašvaldības un privāto perso-
nu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu 
dabas vērtību mantojuma izmantošanu tūrismā. Projekta laikā norit darbs 
pie dabas taku teritoriju un maršrutu izpētes katrā no iesaistītajiem nova-
diem, Krimuldas novadā plānota takas un atpūtas vietas labiekārtošana Avo-
tu birzī un infrastruktūras sakārtošana Lēdurgas Dendroparkā.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. 
pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saei-
mas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu 
un uz Krimuldas novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 13.p.) 
“Par saskaņojuma izsniegšanu biedrībai Vidzemes lauku partnerība “Bras-
la” par atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijās: Lēdurgas 
Dendroparks un Avotu birzs” un 2020.gada 13.februāra Attīstības komitejas 
un 2020.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, DOME NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu par starptautiskā projekta „Maršruti pāri ro-

bežām Latvijā un Somijā” īstenošanu ar Alojas, Kocēnu, Limbažu un 
Pārgaujas novadu pašvaldībām un Vidzemes Lauku partnerību “Brasla”.

 Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisijas ievēlēšanu.
Ievēlēt Konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teh-
niskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”  žūrijas komisiju šādā sastāvā: 
1. Alvi Bērziņu,
2. Gati Suķi,
3. Māru Steķi,
4. Vilni Krišjāni,
5. Ingu Ķerzumu.
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 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2019.g. 20.decembra   lē-
mumā „Par SIA “Entalpija 2” iesniegumu”.
1. Izdarīt grozījumus  Krimuldas novada domes 2019.g. 20.decembra lēmu-

mā „Par SIA “Entalpija 2” iesniegumu”, grozot lēmuma lemjošās daļas 
1.punktu, izsakot  lēmumu sekojošā redakcijā:

 “1. Nodot SIA “Entalpija”, adrese Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., pamatkapitālā  Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošās zemes vienības:
1.1. zemes vienību ar nosaukumu “Attīrīšanas iekārtas”, adrese Lauku 

iela 12, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  platība 6396m²,  
ar vērtību EUR 2450.00;

1.2. zemes vienību ar nosaukumu un adresi “Ūdenstornis”, Lēdurgā, 
Krimuldas nov., platība 2410m ²,  ar vērtību EUR 1350.00.

2. Izdarīt grozījumus  Krimuldas novada domes 2019.g. 20.decembra lēmu-
mā „Par SIA “Entalpija 2” iesniegumu”, grozot lēmuma lemjošās daļas 
2.punktu, izsakot  lēmumu sekojošā redakcijā:

 “2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai un   SIA “Entalpija ” no-
formēt pieņemšanas nodošanas aktu un veikt nepieciešamos grāmatoju-
mus pamatlīdzekļu izslēgšanai no grāmatvedības uzskaites.”

3. Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu 

2020.gada 11.februāra izsoles rezultātus.
2. Pārdot cirsmas izsoles uzvarētājiem:

Obj. 
Nr. Izsoles uzvarētājs Cirsmas 

Nr.
Pārdošanas 
platība ha

Pirkuma maksa 
EUR

1. SIA "SAFRI PLUSS" 1 1,67 13 000
2. SIA "SAFRI PLUSS" 2 1,84 11 400
3. SIA "BK Grupa" 3 2,41 17 600
4. SIA "BK Grupa" 4 1,66 16 500

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Virzas” izsoles rezultā-
tu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Virzas”, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., 0,55  ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu PERSONU, par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – 

zemes vienības “Virzas” pārdošanu par 580 EUR uz nomaksu uz 1 gadu.
3. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē 2009. g. 2.martā noslēgtais 

zemes nomas līgums Nr. 14-2009.
 Par Krimuldas novada n/ī  “Zeme pie Dreimaņiem” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2020.g. 11.februāra Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Zeme 

pie Dreimaņiem” ar adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., 3,93 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Zeme pie 
Dreimaņiem” ar adresi “Ezerciema skola”, pārdošanu par 12 300 EUR ar 
PERSONU, uz nomaksu uz 1 gadu. 

3. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē 2016. g. 1.jūnijā noslēgtais 
zemes nomas līgums Nr. 17-6/11.

 Par  meža zemes  “Mežs pie Putnusalām” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo meža zemi ar nosau-

kumu “Mežs pie Putnusalām”, platība 0,92 ha, par EUR 11 750,00, nosa-
kot to par izsoles sākumcenu (nosacīto cenu).                   

2. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par pašvaldībai piederošā n/ī – zemes vienības “Mežs pie Putnusa-
lām” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī – zemes vie-

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

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 10.aprīlim.
 Par  zemes īpašuma ar adresi Turaidas iela 9, Inciemā, atsavinā-
šanu.
6. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma ar 

adresi Turaidas iela 9, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes 
vienībai 3386 m² platībā, par EUR 4600, nosakot to par izsoles sākumce-
nu (nosacīto cenu), pamatojoties uz vērtēšanas izmaksām un sludinājuma 
ievietošanas izmaksām Latvijas Vēstnesī.

7. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par n/ī – zemes vienības Turaidas iela 9, Inciemā, izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī - zemes  vie-

nības Turaidas iela 9, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles 
noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 10.aprīlim.
 Par nomas maksas noteikšanu  komercpasākumiem Sporta un atpū-
tas centra “Namiņš” telpām 
1. Noteikt maksu komercpasākumiem Sporta un atpūtas centra “Namiņš” 

sporta zāles īslaicīgai nomai EUR 40,00/h un 2.stāva telpas īslaicīgai no-
mai EUR 15,00/h.

2. Sporta un atpūtas centra “Namiņš” vadītājam nodrošināt telpu nomas 
līgumu slēgšanu pēc pieprasījuma.

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstar-
pējo norēķinu apstiprināšanu.
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem 
pēc naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem 2020.gadam no 1.janvāra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     86.66
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   208.44
PII Krimulda EUR/mēnesī   198.56
PII Ezerciems EUR/mēnesī   254.93
saskaņā ar pielikumu. 
 Par Krimuldas novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
Ievēlēt Marutu Grīnbergu, [..], Krimuldas novada bāriņtiesas locekles amatā 
uz pieciem gadiem no 01.04.2020. līdz 31.03.2025.
 Par  Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā”
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „ 

Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā”.  
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā 

likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Entalpija-2”.
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Entalpija-2” uz desmit gadiem.
2. Uzdot Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai deleģēšanas līgumu 

pirms tā parakstīšanas nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim noslēgt šā lēmuma 
1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu.

4. Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai līgumu piecu darba dienu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Pašvaldības mājas lapā in-
ternetā. 

 Par noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Krimuldas novadā” ap-
stiprināšanu
1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķ-

dotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Krimuldas 
novadā”. 

2. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības administrācijas Lietvedības noda-
ļai nosūtīt šo lēmumu Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītājiem un Finanšu nodaļai.

3. Ar noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju iz-
glītības iestādēm pedagogu darba samaksai Krimuldas novadā” spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Krimuldas novada domes 2010.g. 22.janvāra 
sēdē apstiprinātie noteikumi “Par kārtību, kādā sadala mērķdotāciju pe-
dagogiem”. 

 Par konkursu “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikumu
1. Piedalīties Siguldas novada domes organizētā konkursā “Māmiņa. Si-

guldiete. Uzņēmēja”,  saskaņā ar šī konkursa nolikuma 1. un 2.punktu, 
organizējot konkursu  “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” Krimuldas 
novada teritorijā.

2. Apstiprināt līdzfinansējumu konkursa organizēšanai 2000 EUR no  
2020.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

3. Saskaņot konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikumu.
 Par atsavināšanas procesa izbeigšanu.
1. Izbeigt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī - meža 

zemes gabalam ar nosaukumu “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas novads, kopējā platība 7,2 ha , atzīstot par spēku zaudējušu Kri-
muldas novada domes 2018.g. 29.jūnija lēmumu “Par Krāsotavas mežs”.

2. Atjaunot Finanšu nodaļai ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā n/ī – meža ze-
mes gabalu ar nosaukumu “Krāsotavas mežs”.

 Domes kārtējā sēde 27. martā plkst. 10.00 (notiks attālināti, sekojiet in-
formācijai Krimuldas novada mājaslapā).



KNV 2020 Nr. 5/6 – MARTS12

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 29.11.2019. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 31.01.2020. sēdes lēmumu 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kartība Krimuldas novada pašvaldībā

29.11.2019. Nr. 10                                                                                                                      
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,

Ūdenssaimniecības likuma 6. panta ceturto daļu 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīklu un būves 

tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuz-
skaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizāci-
jas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, 
tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas 
un aizsardzības prasības ;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 
noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeig-
šanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpoju-

ma likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:

3.1. Pakalpojuma lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašuma mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš sa-
ņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpoju-
mus, pamatojoties uz noslēgto Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakal-
pojuma līgums starp Pakalpojuma lietotāju un Pakalpojuma 
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu 
kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības 
robežām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojuma sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, 
kādā ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakal-
pojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma 
vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. 
Pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un 
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību 
un nodrošinātu Pakalpojuma lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpo-
jumiem, uzlabotu vides situāciju Krimuldas novada pašvaldībā un 
dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām 
Krimuldas novada pašvaldības teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizāci-
jas sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība kādā ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes vai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu li-
kums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu 
sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasīju-
mu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā 
īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei 
un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu piepra-
sījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot teh-
niskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojuma sniedzēja 
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojuma snie-
dzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu 
saistību nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 (viens) gads.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sis-

tēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes ga-
balam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas 
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un 
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā 
apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdens-
apgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un cen-
tralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 
50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, 
kas nodrošina strūklas pārtraukuma. Abus ievadus drīkst savienot 
tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai 
sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni 
(piemēram: pagrabos), jāpievieno atsevišķa kanalizācijas sistēmai, 
izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu 
izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kura automātiski 
vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vien-
virziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pie-
ļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšana nekustamā īpašuma 
īpašnieks Pakalpojuma sniedzējam iesniedz:

1.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā forma;
1.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kana-

lizācijas tīklam, nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienā-
kums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika 
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uz-
krāšanai un var radīt kaitējumu videi.

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdens-
apgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav ie-
spējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējs 
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam, kā Blakus lietotā-
jam pievadu pievienot pie cita Pakalpojuma lietotāja ūdensapgādes 
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļ-
vadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ka 
šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un 
Pakalpojuma lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensap-
gādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu 
lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas 
robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakus lietotāju un Pa-
kalpojuma lietotāju.

17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt nor-
matīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs 
atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojuma 
sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pa-
kalpojuma sniedzēja īpašuma.

19. Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus 
komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc 
to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēra-
parāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komeruzskai-
tes mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja 
atbildības robežas.
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III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības

3.1.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un 
uzturēšana

20. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
1.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
1.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiediena 

paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
1.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
1.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, ka-

nalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
1.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanali-

zācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatū-
ra, hidranti un hidrantu plaksnītes;

1.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojuma sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizā-

cijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojuma sniedzēja īpašumā 
vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un 
noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojuma sniedzēja noslēgtā 
līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašval-
dību.

 Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu nav uz-
skatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un 
to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs 
savu sistēmu uzturēšanai tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu 
lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un 
kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību eks-
pluatācijas noteikumiem.

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensap-
gādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas 
apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojuma lieto-
tāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2.Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā.

24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
1.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neie-

tekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
1.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notek-

ūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
1.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojuma 

sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpoju-
ma sniedzēja izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības 
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu 
tehnoloģiskos parametrus;

1.4. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. Pie-
likumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņo-
jums pārsniedz 1. Pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, 
tad Pakalpojumu lietotāja ražošanas notekūdeņiem, pirms to novadī-
šanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās at-
tīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vie-
lu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 1. Pielikumā.

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojuma 
sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos no-
tekūdeņos tehnisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojā-
jumiem centralizētajā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā.

27. Gadījumos ja, noteikumu 25. punktā minētais piesārņojums tiek kon-
statēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā, un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā 
ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dar-
bības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt 
notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lieto-
tāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojuma sniedzēja 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaug-

stināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesī-
bas aizliegt paraugu noņemšanu.

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegt novadīt notekūdeņus, 
kuri satur:
1.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un 

kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos 
aktos noteiktajam laikam;

1.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var 
veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā;

1.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
(SVAV):

1.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu 
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)iz-
dalīšanos;

1.5. radioaktīvas vielas;
1.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, mašin-

eļļas un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas 
sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

1.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus 
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies skalojot 
cisternas, kublus un tml.

3.3.Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai.

30. Jebkurai personai ir aizliegts:
1.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus 

smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
1.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un 

citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī 
izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

1.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdens-
apgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

1.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās ka-
nalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot Pakalpojuma sniedzēja 
darbiniekus;

1.5. pirms komeruzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdens-
apgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvadu 
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakal-
pojumu sniedzēju;

1.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāk-
snītes.

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu 
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi, izvietošanu uz 
ēku sienām un žogiem.

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarma-
tūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas 
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt ka-
nalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkās iekšējie ūdens-
apgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un 
būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespēja-
mām sekām.

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus 
drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu 
sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vie-
tās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4.Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības 
prasības.

34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir ap-
vadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai 
Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu 
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda 
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas teh-
nisko stāvokli un saglabāšanu.

35. Noņemot noteikumu 34. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aiz-
bīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam 
veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo uguns-
grēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu 
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
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36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka 

gadījumā un Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām.
37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no 

ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbil-
stoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai 
pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5.Brīvkrānu izmantošanas kārtība.
38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānu vietās, kur 

nekustamā īpašuma īpašniekam ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdens-
vada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu no-
drošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jāno-
slēdz Pakalpojumu līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrānu bojājums, par to nekavējoties 
jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu 
nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto 
ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēra-
parāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta notei-
kumu 2. Pielikumā.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, 

grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1.Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie 

noteikumi
42. Pakalpojumu līgumu par Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

1.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
1.2. dzīvojamās mājas, kas ir sadalīts dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās 

mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā 
persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas pa-
redzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvald-
nieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības 
nav pārņemtas no pašvaldības;

1.3. dzīvojamās mājas, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvoja-
mās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpa-
šuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

1.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no ne-
kustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpaš-
nieku vārdā slēgt līgumu;

1.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmato sa-
biedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

1.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada grunts-
ūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

43. Pakalpojumu līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs 
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēg-
šanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pie-
vienojot sekojošo:
1.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir at-

tiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas 
akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvināju-
ma līgums vai cits dokuments, kas apliecina ka īpašuma tiesības 
no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas sprie-
dums, mantojuma apliecība u.c.);

1.2. informācija par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
1.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
1.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis 

pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs 
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;

1.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo 
ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākša-
nas sistēmu, ja Pakalpojumu līguma slēdzējam tādas ir;

1.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu par saņemtajiem sabied-
riskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

44. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams pakalpojuma lī-
guma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā 

informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama 
Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas infor-
mē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto 
vai, ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos de-
finētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta 
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļautu piesārņojošās 
darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā.

46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav 
pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādī-
juma fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādīju-
mu fiksēšanas dokumentu (piemēram: rādījumu nodošanas - pieņem-
šanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem jāsāk Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrē-
tajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) 
mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumus sniedzēju un Pakal-
pojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpo-
jumu samaksas nosacījumiem.

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma no-
slēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakst-
veida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
1.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma 

nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši 
prasībām;

1.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

1.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievadu un/vai kanalizācijas iz-
vada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadīju-
mā, Pakalpojuma sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda 
datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam 
un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedū-
ras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) 
mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpo-
juma sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu 
dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad 
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja 
visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas 
procedūras pabeigšanai.

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam 
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
1.1. informācija par līdzējiem;
1.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas 

mērķis;
1.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
1.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums 

(ja tie nesakrīt);
1.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
1.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
1.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagata-
vots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norā-
dītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir 
neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

53. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas 
nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notek-
ūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu 
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regu-
lējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegta-
jiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada 
apjomu.

54. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu 
lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 5 dienu laikā no rēķina izrakstī-
šanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā 
apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā Pakalpojuma sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par 
nākamo rēķina periodu.
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55. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās 
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to dar-
bību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, 
kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierko-
munikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti 
pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad 
Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vie-
nojas ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību 
un termiņiem.

56. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja ie-
sniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdens-
saimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neat-
bilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumus 
sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu 
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

57. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā 
saņem no Pakalpojuma sniedzēja, tās īpašumā vai valdījumā eso-
šajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu 
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu 
saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) 
vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav 
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vie-
nošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

58. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski 
paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts 
tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot 
ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt 
Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

59. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja star-
pība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 
20%, turpmākos norēķinus, bet neilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc 
kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu snie-
dzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzu-
ma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma 
līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2.Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība.
60. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vie-

nojoties.
61. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma 

līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti 
un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulē-
jumu.

62. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā 
iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs 
sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģinālek-
semplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpo-
šanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā 
nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3.Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība.
63. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

1.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
1.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek 

izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
1.3. Pakalpojuma līguma noteikumu 64. punktā paredzētajā kārtībā 

izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
1.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
1.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) 

mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav 
nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

64. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
1.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jau-

nais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņoju-
mu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis.

1.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemē-
ram: no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgu-
mus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

1.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
1.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteik-

to ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
1.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpoju-

mu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpo-
jumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja 
rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.

65. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustama-
jam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumus.

66. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā 
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeig-
šanai.

V. Administratīvā atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

67. Par noteikumu 15., 28., 29., 30., 31., 33., 35., 36. punktā minēto pra-
sību pārkāpumiem fiziskajām personām var tikt piemērots naudas 
sods līdz EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro), bet juridiskajām per-
sonām — līdz EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro).

68. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
1.1. pašvaldības policijas amatpersona;
1.2. Pakalpojuma sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt ad-

ministratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos 
normatīvajos aktos.

69. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā ko-
misija.

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

70. Par noteikumu 15., 28., 29., 30., 31., 33., 35., 36. punktā noteikto pra-
sību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 
personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām 
līdz 280 naudas soda vienībām.

71. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 15., 28., 29., 30., 
31., 33., 35., 36. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:
1.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
1.2. pašvaldības būvvalde;
1.3. pašvaldības izpilddirektors;
1.4. pašvaldības administratīvā komisija.

72. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratī-
vā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi
73. Noteikumu VI. sadaļa stājas spēkā ar Administratīvās atbildības li-

kuma spēkā stāšanos brīdi.
74. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 29.06.2018 sais-

tošie noteikumi Nr. 3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu 
organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā”.

75. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru 
kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti 
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no noteikumu 
spēkā stāšanās dienas.

76. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spē-
kā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā 
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem 
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lieto-
tājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakal-
pojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līgu-
ma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. 
punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma 
noteikumi un šie noteikumi.
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1.pielikums

Krimuldas novada domes 29.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10  
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtība Krimuldas novada pašvaldībā”

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 
Nr. 

p. k. Piesārņojošā viela* Maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 250
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 450
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 250
4. Kopējais fosfor 8
5. Kopējais slāpeklis 25
6. Dzīvsudrabs -**
7. Kadmijs -**
8. Varš -**
9. Niķelis -**
10. Svins -**
11. Hroms -**
12. Cinks -**
13. Naftas produkti -**
14. Tauki 15

* Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti Ūdenssaim-
niecības kanalizācijas tīklā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
** vielu koncentrācijām jābūt zemākām par Ministru kabineta 2002. gada 12. 
marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 
1. pielikumā noteiktajiem prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem

2.pielikums
Krimuldas novada domes 29.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10  

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Krimuldas novada pašvaldībā”

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Gadījumā,  ja  objektā  nav  uzstādīts ūdens  patēriņa  skaitītājs, pa-
tēriņa aprēķins tiek veikts atbilstoši ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu normām.

Nr.  
p. k. Ēkas labiekārtojuma pakāpe

Viena 
iedzīvotāja 

ūdens 
patēriņš 

diennaktī 
(vidēji gadā), 

m3/mēn
1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensap-

gādi un kanalizāciju 
6

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (ar vannām un dušām)

6

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanali-
zāciju (bez vannām un dušām)

4

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo 
kanalizāciju

1

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu  “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības likuma 6. panta ceturto daļu.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka:
2.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīklu un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvei;
2.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrā-
nu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
2.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, 
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
2.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

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

Nav attiecināms.

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

Ietekme uz uzņēmējdarbību nav paredzama.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saskaņā ar saistošo noteikumu V.nodaļu – saistošo noteikumu ievērošanas kontroli, atbilstoši kompetencei veiks 
pašvaldības policijas amatpersonas vai pakalpojuma sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo 
protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos. Administratīvos protokolus izskatīs pašval-
dības Administratīvā komisija.
Saskaņā ar saistošo noteikumu VI.nodaļu – saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veiks 
pašvaldības policijas amatpersonas vai pakalpojuma sniedzēja amatpersonas un administratīvā pārkāpuma lietu 
izskatīs pašvaldības Administratīvā komisija (Saistošo noteikumu VI. sadaļa stāsies spēkā ar Administratīvās 
atbildības likuma spēkā stāšanos brīdi).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attiecināms.

Kubeseles dabas un vēstures taka 
Atpūties ar ģimeni, baudot dabas varenību, kas apvītas leģen-

dām un dažādām vēstures liecībām jau no 13.gs.  Takas kopējais 
garums 3,6 km un tā ir lokveida ar atgriešanos sākumpunktā. Taka 
sākas pie Krimuldas baznīcas  un turpinās līdz Gaujai, vedot gar 
dabas un vēstures objektiem Runtiņupītes krastos, Krimuldas baz-
nīcu un mācītājmāju, Kubeseles pilskalnu, Kaupo kapa uzkalniņu, 
Runtiņalu, Saulstariņu klintīm un alu un plostnieku atstātām liecī-
bām – enkurklučiem.

Dabas varenība Lēdurgas Dendroparkā
Izstaigā un satiec dažādus maģiskus tēlus koka skulptūrās Lē-

durgas Dendroparkā, kas ir viens no Latvijas TOP 10 dendroloģis-
kajiem parkiem. Tas visos gadalaikos ir burvības pilns – pavasarī 
krāšņi zied magnolijas, robīnijas, ievas, veigelas un filadelfi, vasarā 

acis priecē parūkkoks, dūmkoks, riekstkoki, dažādas kļavu sugas, 
bet ziemā pārsteidz burvju lazdu ziedēšana, Māka ievu stādījumi, 
egļu, tūju un kadiķu krāsu bagātība.

Ja vēlies apmeklēt parku brīvdienās, tad lūgums iepriekš pie-
teikties pa mob.t.26395349; 25549747

Enerģijas lādiņš “Lēdurgas Spēka takā”
Izkusties un gūsti enerģiju biedrības “Smailes” izveidotajā takā, 

kas no Lēdurgas Dendroparka administrācijas ēkas gar parka stā-
dījumiem, caur mežu aizvijas Aģes upes virzienā. Pastaiga un uz-
devumu veikšana stiprinās fizisko ķermeni, rosinās prāta darbību, 
radīs enerģijas pieplūdumu un dzīvesprieku.

Pastaigu taka ir aptuveni 3 km gara un tās segums ir iestaigātas 
meža takas. Taka ir marķēta dabā.

Atceries! Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!

Atpūta pie dabas Krimuldas novadā
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Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemts 
lēmums par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu Latvijā
Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. g. 11. marta pa-

ziņojumu, ka COVID-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Latvijā 
noteikti epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi:
1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pie-

ņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot CO-
VID-19 izplatību.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordi-
nācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei.
4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodro-
šināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecā-
kiem 2020. g. 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē 
rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Co-
vid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 
saslimušajiem;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestā-
dēs, nodrošinot no 2020. g. 13. marta mācības attālināti, izņemot 
centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacen-
sību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. g. 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasāku-
mus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pār-
celt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām val-
stīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesar-
dzības pasākumi;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un 
komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku 
veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. g. 24. jūlija noteiku-
miem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu 
risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veik-
šanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu 
infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzī-
juma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbil-
stoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;
4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 

skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, 
tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas 
novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un 
vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas 
ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, pa-
augstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jā-
būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām 
ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties sa-

mazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, 
neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās 
vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām 
vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās 
neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izman-
tot kādu no šādām iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātā-

ju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstā-

jot tās pie durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties 

no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko 

masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru 
distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievēro-
jot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un sta-
cionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, 
kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epi-
demiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz 
Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepār-
sniedz 60 stundas nedēļā. 

5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta lī-
dzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kā 
arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta program-
mas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 

6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 
3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru mi-
nistrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasī-
jumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministre I. Viņķele

Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam šajā laikā
22. martā stājās spēkā Valsts prezidenta Egila Levita izsludi-

nātie grozījumi likumos saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās 
slimības Covid-19 izplatību. Tie paredz vairākas izmaiņas arī 
sociālajā jomā, nodrošinot palīdzību maznodrošinātiem cilvē-
kiem, personām ar invaliditāti, kā arī darba devējiem.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pa-
redz, ka ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības, pašvaldība varēs piešķirt pabalstu. Valsts 
nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu 
apmērā no personai piešķirtā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 
40 eiro mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā.

Grozījumi paredz arī to, ka gadījumā, ja trūcīgai vai maznodrošinātai 
ģimenei beigsies pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas derī-
guma termiņš, tad tas tiks pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un 
vienu kalendāro mēnesi pēc šīs situācijas beigām.

Savukārt, bezdarbniekus līdz 2020. g. 31. decembrim varēs iesais-
tīt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, ko īsteno Nodarbinātības 
valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām. Šajos darbos ikmēneša at-
līdzības apmērs ir 200 eiro un par iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek 
veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju ap-
drošināšanai.

COVID-19 krīzes regulējums paredz arī palīdzību cilvēkiem ar inva-
liditāti, kuriem ārkārtējās situācijas laikā būs iespējams saņemt asistenta 
pakalpojumu līdzšinējā apmērā. Vienlaikus, ārkārtējās situācijas laikā 
nebūs saņemts personas iesniegums un dokumenti atkārtotai invalidi-
tātes ekspertīzes veikšanai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK) iepriekš izdotais lēmums par invaliditāti 
tiks pagarināts automātiski uz sešiem mēnešiem. 

Informāciju sagatavoja:Jānis Zariņš 
Labklājības ministres padomnieks komunikācijas jautājumos
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Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Lat-
vijā no 10.marta līdz 3.aprīlim pieņem darba devēju pie-
teikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īste-
nošanai. 

Darba devējiem, kuri piedalīsies pasākumā, NVA nodrošinās 
dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī dotāciju darba vadītāja 
atalgojumam. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to 
paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā 
arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Sa-
vukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba al-
gai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto 
atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu 
darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā 
– 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

 Aicinām darba devējus skolēnu vasaras nodarbinātības pasā-
kuma īstenošanai pieteikties tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas 
teritorijā viņi plāno izveidot darba vietas skolēniem. Visu NVA 
filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnē. Pietei-
kumu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pie-
nākumu aprakstu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu 
elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu, vai ie-
sniegt klātienē NVA filiālē. Darba devēju pieteikumi tiks izskatīti 
atbilstoši NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju 
izvēles komisijas nolikuma prasībām. 

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti 
ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīs-
tībai. 

Pasākums tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Pasāku-
mā piedalīties var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs un plānots, ka iespēja strādāt vasaras brīvlaikā tiks 
piedāvāta ne mazāk kā 6938 tūkstošiem skolēnu.

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā plānots 
uzsākt 27.aprīlī.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama 
NVA tīmekļvietnē.

Apkopoti statistikas dati 
par ugunsgrēku gadījumiem 

mājokļos
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ap-

kopojis un izanalizējis statistikas datus par ugunsgrēkiem 
dzīvojamās ēkās visā Latvijas teritorijā 2019. gadā. Seci-
nāts, ka pērn valstī kopumā glābšanas darbi veikti 8985 rei-
zes. Statistikas dati liecina, ka aptuveni puse ugunsgrēkos 
cietušie saindējušies ar toksiskajiem dūmiem, kuri rodas, 
sadegot mājoklī esošajiem sadzīves priekšmetiem un mē-
belēm.

VUGD apkopotie dati liecina, ka pagājušajā gadā visā Lat-
vijā 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 aicina dzīvojamās mājas aprīkot ar tehniskām 
iekārtām, kas brīdinātu cilvēkus par izcēlušos ugunsgrēku un 
ļautu savlaicīgi atbrīvot degošās telpas un izsaukt palīdzību. 
Visefektīvākais tehniskais risinājums dzīvojamās mājās ir ie-
rīkoti ugunsgrēka autonomie dūmu detektori, savukārt uguns-
dzēsības aparāts privātmājā ļauj novērst ugunsgrēku tā aiz-
degšanās sākuma stadijā.

NVA aicina darba devējus 
pieteikt darba vietas 

skolēniem vasaras brīvlaikā

Paziņojums EKO laukumu 
apmeklētājiem

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību, ievieš savas 
darbības reģiona 20 EKO laukumos pakalpojumu sniegša-
nas ierobežojumus:

1) EKO laukumos var nodot tikai pudeļu un burku stiklu, papī-
ru, kartonu, polimēru, PET pudeles, metālu. Izlietotais iepa-
kojums jānodod ieturot distanci ar EKO laukuma pārzini.

2) Nav iespējama lielgabarīta, zaļo, būvniecības atkritumu no-
došana par maksu. Nav iespējams nodot riepas un sadzīvē 
radušos bīstamos atkritumus. Netiek nodrošināta līgumu 
slēgšana un konsultāciju sniegšana, tai skaitā par dzeltenas 
krāsas maisu iegādi nešķirotu sadzīves atkritumu savākša-
nai.  

3) BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar ZAAO, 
ir iespējams saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem 
līguma nav, izsniegšanas nepieciešamība ir iepriekš telefo-
niski jāsaskaņo ar ZAAO Valmieras biroju pa tālr.29225862, 
vienojoties par to izsniegšanas vietu un laiku.

4) EKO laukums, kas atrodas Reģionālajā atkritumu apsaim-
niekošanas centrā “Daibe”, nav pieejams privātpersonu ap-
meklējumam, juridiskām personām apmeklējums iepriekš 
jāsaskaņo pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā no 
plkst.8.00 līdz 17.00). 

Jautājumu gadījumā saziņa ar ZAAO biroju darba dienās 
darba laikā pa tālr.64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!  

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vidzemē veido profesionālā dienesta apakšvienības
20. februārī Valmierā aizsardzības 

ministrs Artis Pabriks un Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ģenerāl-
leitnants Leonīds Kalniņš piedalījās 
svinīgajā pasākumā par godu profe-
sionālā dienesta apakšvienību izvei-
des uzsākšanai Zemessardzes 2. Vi-
dzemes brigādē. Svinīgo pasākumu 
apmeklēja Zemessardzes komandie-
ris brigādes ģenerālis Egils Leščins-
kis, Zemessardzes 2.Vidzemes bri-
gādes komandieris pulkvedis Mareks 
Ozoliņš, Vidzemes 2. brigādes vienību 
komandieri, vienību personāls un citi 
aicinātie viesi.

Artilērijas baterijas lieluma apakš-
vienība ar M109A pašgājējhaubicēm 
un vairāk nekā 100 karavīriem izvie-
tota Valmierā, Zemessardzes 22. kāj-
nieku bataljona teritorijā, lai nodroši-
nātu artilērijas atbalstu manevra vie-
nību operācijām un stiprinātu uguns 
atbalsta spēju. 

Savukārt, Kaujas atbalsta rota ar 
prettanku spēju un pretgaisa aizsar-
dzības spēju vairāk nekā 150 kara-
vīru sastāvā tika izvietota Gulbenes 
novada Stāmerienā. 

Profesionālā dienesta apakšvienī-
bu izveide Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes atbildības teritorijā stiprina 
Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas 
spējas un veicina efektīvu un visap-
tverošu Valsts aizsardzības uzdevumu 
izpildi Vidzemes reģionā. 

Lai pilnveidotu Latvijas bruņoto spē-
ku netiešās uguns atbalsta spēju, kā arī 
uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi in-
tegrēties NATO operācijās un mācībās, 
no Austrijas iegādātas un 2018. gadā 
saņemtas M109A tipa pašgājējhaubiču 
sistēmas. Kopumā iegādātas 47 kaujas 
tehnikas vienības.

Šobrīd jau Zemessardzes 3. Latgales 
brigādē izveidota profesionālā dienesta 
vienība – 36. kaujas atbalsta bataljons, 
kur izvietota daļa no Nacionālo bruņoto 

spēku pašgājējhaubicēm, tādējādi stip-
rinot brigādes kaujas spēju attīstību un 
palielinot uguns jaudu.

Bruņotie spēki profesionālajā die-
nestā šogad plāno pieņemt līdz 700 
karavīru. Aptuveni 500 karavīru pa-
redzēti dienestam Sauszemes spēku 
Mehanizētajā kājnieku brigādē, bet 
130 – studijām Latvijas Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā virsnieka pro-
fesijas iegūšanai. Tāpat profesionālajā 
dienestā plānots pieņemt 30 karavīrus 
speciālistus, kā arī atjaunot aktīvajā 
dienestā aptuveni 50 savulaik rezervē 
atvaļinātos karavīrus.

Bruņotie spēki aicina pieteikties 
profesionālajam dienestam ne tikai 
Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos 
Latvijas pilsoņus. Īpaši aicināti die-
nestā tiek tie pilsoņi, kuru dzimtā puse 
ir Vidzeme. Atgriezties tiek aicināti arī 
karavīri, kuri savulaik ir atvaļinājušies 
rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais 
maksimālais vecums vēl ļauj slēgt pro-
fesionālā dienesta līgumu. 

Dienestam speciālistu amatos un spe-
cializētajās vienībās bruņotie spēki ai-
cina kandidātus ar 1. līmeņa augstāko 
izglītību informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju  jomā, 1. vai 2. līmeņa aug-
stāko izglītību telekomunikāciju jomā, 
vidējo tehnisko izglītību vai pieredzi au-
totransporta apkopes un remonta jomā, 
kā arī kandidātus ar transportlīdzekļa 
vadītāja kategorijām B, C un D un trak-
tortehnikas vadītāja kategorijām TR1 
un TR2 speciālās militārās tehnikas vai 
speciālo militāro transportlīdzekļu va-
dīšanai. 

Izvēloties profesionālo dienestu, 
karavīri iegūst stabilitāti, konkurēt-
spējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot 
no 900 eiro mēnesī pēc nodokļu nomak-
sas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai 
skaitā valsts apmaksātu veselības aprū-
pi un garantētu izdienas pensiju, kas var 
sasniegt līdz pat 80% no saņemtā atal-

gojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas 
apmācību specialitātē, svešvalodās un 
citās dienestam nepieciešamās jomās, 
darbu komandā mācībās Latvijā un ār-
valstīs, tai skaitā arī starptautisko ope-
rāciju rajonos. Karavīru bērnus ir tie-
sības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

Ar pamatprasībām, pieteikšanās kār-
tību un atlasi studijām aizsardzības aka-
dēmijā var iepazīties bruņoto spēku tī-
mekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Kļūsti 
karavīrs”. 

2016. gada 16.  jūnijā Saeimas apstip-
rinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā 
noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā 
uztur 17 500 militāri sagatavotus kara-
vīrus, tai skaitā 6500 profesionālā die-
nesta karavīrus, 8000 zemessargus un 
3000 rezerves karavīrus.

Tāpat Nacionālie bruņotie spēki šo-
gad turpinās 2018. gadā sākto rezer-
vistu – Latvijas pilsoņu bez militārās 
sagatavotības – militāro apmācību, 
kuru sekmīgi apguvušos rezervistus ie-
skaitīs bruņoto spēku rezervē rezerves 
karavīra statusā.

Rezervistu militārās apmācības kurss 
notiks no 25. jūlija līdz 30. augustam, 
un  tam var pieteikties līdz 25. jūnijam. 
Šogad plānots apmācīt līdz 60 rezervis-
tiem.

Pieteikties apmācības kursam var 
Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 50 
gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatiz-
glītību un pārvalda valsts valodu vidējā 
līmenī (B1). Militārajai apmācībai pie-
ņems rezervistus, kas atbilst dienestam 
rezervē noteiktajam veselības stāvok-
lim, ko noteiks medicīniskā komisija.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību 

departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067

E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
atklāj lauksaimniecības sezonu un 

aicina savlaicīgi veikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai 

Norises vieta Kontakti E-pasts Datums laiks Datums laiks

Inciems (garāžas) 64130004 (Cēsīs) cesis@vtua.gov.lv 19.03.2020. 11:30 10.06.2020. 11:00

Ragana (mehāniskās darbnīcas) 64130004 (Cēsīs) cesis@vtua.gov.lv 19.03.2020. 13:00 11.06.2020. 11:00

Aijažu darbnīcas 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 03.06.2020. 11:00

Atmoda (centrā uz laukuma) 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 08.04.2020. 11:00 04.06.2020. 11:00

Draudzības darbnīcas 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 08.04.2020. 14:30 04.06.2020. 13:30

Lēdurga, (laukums pie veikala) 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 08.04.2020. 13:00 04.06.2020. 12:30
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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).

Sestdienās pl. 19.00 – Kontemplatīvais 
Dievkalpojums Krimuldas baznīcā ar Svētā 
Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes mācītāja mob.t. 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
Radio Marija Latvija, patvērums Dievā 24 stundas 
diennaktī www.rml.lv
Facebook.com/katolisTV/

Prāvests Rihards Rasnacis

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

Pirms saki tu kaut ko, pārdomā vēl,
Lai izteikto vārdu nebūtu žēl,
Lai nekrīt kā akmeņi salti un cieti,
Bet priecina sirdi kā plaukstoši ziedi.

Sirsnīgi sveicam. 
marta gaviļniekus:

Zilviju Buņķi,
Astru Šeibo,
Mirdzu Augusti,
Alisi Augusti,
Robertu Stabulnieku,
Birutu Ozolu – Ozoliņu,
Dainu Vitkovsku,
Maiju Strazdu,
Aleksandru Mizu,
Edvīnu Āmaru

nozīmīgajās jubilejās!

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās
Lauku atbalsta dienests no 2020. gada 2. marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpo-

šanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālis-
tiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika – no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo 
nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās 
saimniecībās un uzņēmumos.

Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384; e-pasts: prese@lad.gov.lv

LIAA izziņo 
2020. gada  

pavasara uzņemšanu
Latvijas Investīciju un attīstības aģen-

tūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 
2020. gada pavasara uzņemšanu un ai-
cina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju 
autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai 
inkubācijas programmai.

Biznesa ideju autori varēs pievienoties 
6 mēnešu pirmsinkubācijas programmai 
kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Si-
guldas biznesa inkubators pieteikumus 
pirmsinkubācijai pieņems no 1. aprīļa līdz 
15. aprīlim.

Pieteikumus pirmsinkubācijai un in-
kubācijai varēs iesniegt kādā no 15 LIAA 
biznesa inkubatoriem elektroniski, no-
sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu 
uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas ter-
miņa laika zīmogs – līdz plkst. 23:59).
Informācija par visiem biznesa inkubatoru 
pasākumiem pieejama:  
http://www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanas-pa-
sakumiem.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: 
http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: 
https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: 
https://youtu.be/jTis0NTX_A0

Atbalsts 
putnkopības nozarei 

profilaktiskajiem 
pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.g. 
20. aprīļa līdz 20. maijam izsludina pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasā-
kumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasāku-
miem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju 
iespējamās sekas" putnkopības nozarei.

Atbalstu var saņemt tikai tirgum paredzē-
tās primārās lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji - mazie un vidējie uzņēmumi, kas 
vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū, 
audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus un ir 
reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta 
veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Kaut sarma nolaižas jau matos,
Kaut skumjām draugs es biežu brīdi,
Kad mīļā saule gaiši spīd, vēl pasaulē es gaiši skatos.
Ak, draugi, nastas nometiet,
Kad zelta vējš pa ziediem riet!

  /J.Jaunsudrabiņš./

Sirsnīgi sveicieni  
februāra gaviļniekiem:

Maigai Strautiņai,
Maijai Vikmanei,
Austrai Jukevičai,
Ausmai Vilčakai,
Vijai Vaičai,
Jānim Ulmim,
Rasmai Punkai,
Valentīnam Loginam,
Vijai Knikstei,
Natālijai Astičai,
Jeļenai Stokovai,
Guntai Mincevičai,
Mārim Kuncim,
Altai Jakovļevai,
Kasparam Dzirniekam,
Pēterim Apinim,
Zigmundam Viļumsonam

nozīmīgajās jubilejās!

LĒDURGAS Jāņa Kristītāja  
PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ 

19. aprīlī plkst. 12.00 tiks kalpots
LIELDIENU dievkalpojums

Priesteris Pāvels Kušnarjovs, 
 mob.t. 20217992


