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Krimuldas novada pašvaldības dome

Aprīlis – SPODRĪBAS MĒNESIS

Lielgabarīta atkritumu 
nodošana Krimuldas novadā 
Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA "ZAAO" no 

2020. g. 28. aprīļa līdz 11. maijam rīko ikgadējo pavasara lielgaba-
rīta atkritumu savākšanas akciju Krimuldas novada iedzīvotājiem. 
Šīs akcijas ietvaros Krimuldas novada pašvaldība vairākās vietās 
novadā izvieto konteinerus un aicina iedzīvotājus bez maksas at-
brīvoties no lielgabarīta atkritumiem. 

Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, metāllūžņi un 
citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot 
sadzīves atkritumu konteinerā. Lielgabarīta atkritumu konteinerā 
nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus, būvgružus, dažāda 
veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām. 

Konteineru atrašanās vietas: 
1. Raganā (pie Skolas/Bērzu ielas krustojuma) – laika posmā no 

2020. g. 28. aprīļa līdz 2020. g. 4. maijam;
2. Raganā (pie Vidus ielas konteineriem) – laika posmā no 2020. g. 

28. aprīļa līdz 2020. g. 4. maijam; 
3. Turaidā (pie katlu mājas) – laika posmā no 2020. g. 28. aprīļa 

līdz 2020. g. 4. maijam;
4. Sunīšos (pie angāra) – laika posmā no 2020. g. 28. aprīļa līdz 

2020. g. 4. maijam; 
5. Lēdurgā (pie pasta) – laika posmā no 2020. g. 5. maija līdz 2020. 

g. 11. maijam; 
6. Lodē (pie bibliotēkas) – laika posmā no 2020. g. 5. maija līdz 

2020. g. 11. maijam;
7. Inciemā (pie ūdenstorņa) – laika posmā no 2020. g. 5. maija līdz 

2020. g. 11. maijam.

Kontaktpersonas:
Raganā, Sunīšos, Turaidā – Dace Baķe, mob.t.29999786;
Lēdurgā, Lodē – Vilnis Krišjānis, mob.t.26514586;
Inciemā – Antra Stepiņa, mob.t.27757142.

Vairāk informācijas 10. lpp.Vairāk informācijas 2., 3., 4., 9., 11. lpp.
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Par ģimenes ārstu 
pieņemšanu  

novadā
Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo 

stāvokli Latvijas Republikā* ar mēr-
ķi ierobežot Covid-19 izplatību, SIA 
„Krimuldas doktorāts” (Raganā un 
Inciemā) un Aivara Freiberga ģime-
nes ārsta prakse Lēdurgā informē, ka 
no 2020. gada 16. marta uz ārkārtējās 
situācijas laiku: ierobežo klientu apkal-
pošanu klātienē.

Klientu apkalpošana notiek pēc ie-
priekšēja pieraksta 
 pa tālr. 67978268 Krimuldas dokto-

rātā;
 pa mob.t. 29123419, mob.t. 26376445 

Aivara Freiberga ģimenes ārsta 
praksē Lēdurgā.

Aicinām personas, kuras atgrie-
zušās no Covid-19 skartās valsts 
vai teritorijas, ja parādās kādas 
akūtas elpošanas ceļu infekcijas 
pazīmes (iesnas, klepus, rīkles 
iekaisums, paaugstināta ķerme-
ņa temperatūra, elpošanas trau-
cējumi), nekavējoties zvanīt 113.

BŪSIM ATBILDĪGI PAR SAVU UN 
LĪDZCILVĒKU VESELĪBU!

Aicinām sekot līdzi aktuālajai in-
formācijai 
 Krimuldas novadā – krimulda.lv, 
 Latvijā – spkc.gov.lv, vm.gov.lv un 

vestnesis.lv.

* Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums 

Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (htt-

ps://likumi.lv/ta/id/313191)

Reģionālo maršrutu 
autobusu lietotājiem

Reģionālo maršrutu autobusos pārva-
dāto pasažieru skaits ir būtiski krities. 
tādējādi, uz ārkārtējās situācijas laiku, 
autobusu reisu skaits tika 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

Krimuldas novada pašvaldības iestāžu 
darbs ārkārtējās situācijas laikā

Krimuldas novada domes administrācija
Tiek ierobežota apmeklētāju pieņemšana klātienē. Krimuldas novada domes iestāžu darbi-

nieki sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot ne-
pieciešamās darbības, lai iestādes pakalpojumus būtu iespējams veikt attālināti – elektroniski, 
vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko parakstu.
Saziņai ar pašvaldību aicinām rakstīt uz e-pastu: pasts@krimulda.lv,  e-vidē latvija.lv, vai zva-
nīt uz tālr. 67976868,. 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 telefoniski, gan ar e-pastu starpniecī-

bu, skaidrojot nepieciešamās darbības, 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, iz-
ņemot neatliekamus gadījumus un krīzes situācijās. Dokumentus var atstāt kastē pie Krimuldas 
Tautas nama ieejas katru darbadienu līdz plkst. 17.00. Pēc centra darba laika dokumentus var ie-
vietot pie ieejas durvīm esošajā pasta kastē. 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 
iesniegumus pabalstu un pakalpojumu saņemšanai iesniegt attālināti, iesniedzot iesniegumu 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot e-pakalpojumus vietnē Latvija.lv, e-pastā 
un pa tālruni.
Iespēja ir arī atstāt dokumentus slēgtā pastkastītē Sociālā dienesta pieņemšanas punktos – Sau-

les 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 nodrošināt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai me-
dikamentus.

Sociālā dienesta darbinieki izvērtēs esošo situāciju un vienosies par tālāko sadarbību palī-
dzības nodrošināšanā.

Lai saņemtu Krimuldas novada Sociālā dienesta palīdzību, lūgums iepriekš sazināties pa 
tālruni, lai vienotos par situācijas risināšanas un sadarbības iespējām:
Saziņa: mob.t.27737306,  socialaisdienests@krimulda.lv
• Ginta Diļevka, vadītāja, mob.t.27070410
• Daina Trumpekoja, jautājumos par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Raganā, 

Inciemā, mob.t.25140632
• Sandra Pikšēna, jautājumos par sociālo palīdzību un sociālajiem 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

Bāriņtiesa
Saziņa un pakalpojumu sniegšana notiek attālināti, izņemot īpašus gadījumus, kad būs ne-

pieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa 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 amatierko-

lektīvu mēģinājumi līdz ārkārtējā stāvokļa atcelšanai.  
Saziņa:
• Krimuldas Tautas nams: mob.t.27737303, livija.ustupa@krimulda.lv
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Aktuāla informācija 
Ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, 

uz kuru var zvanīt pacienti, lai pieteik-
tos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu 
veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cil-
vēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm 
un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās 
ir parādījušies viegli saslimšanas simpto-
mi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīk-
les iekaisums), kā arī Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) epidemiologu 
noteiktajām kontaktpersonām, kuras atro-
das karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir 
parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat 
kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzva-
na tajos gadījumos, kad slimības simpto-
mi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas 
trūkums). 

Zvanus par laboratorisko izmeklējumu 
veikšanu uz tālruņa numuru 8303 pieņem 
katru dienu no pulksten 9.00 līdz 18.00. 
Svarīgi zināt – medicīniskas konsultā-
cijas vai uzziņas par COVID-19 pa šo 
tālruni nesniedz, tas tikai reģistrēs pie-
teikumus uz analīzēm. Analīžu veikšana 
notiek rindas kārtībā, gaidīšanas laiks var 
būt diennakts vai nedaudz ilgāk. Zvana 
brīdī pacientu informēs par analīžu veik-
šanas vietu un laiku. 

Atgādinām, ka valsts apmaksātas ana-
līzes veic arī E. Gulbja laboratorijā (Rīgā, 
Brīvības gatvē 366), iepriekš piesakoties 
pa tālruņa numuru 67801112.

Plašāka informācija par COVID-19, to-
starp arī padomi par karantīnu, pašizolēša-
nos 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 informatīvo tālr. 67387661. 
Uzziņas, individuālas konsultācijas SPKC 
informatīvā tālruņa darbinieki sniedz dar-
ba dienās plkst. 8:30–21.00, bet brīvdienās 
plkst. 8:30–17.00.

Atgādinām, ka Ģimenes ārstu medicī-
nisko konsultāciju tālr. 66016001 strādā 
visu diennakti. Ģimenes ārstu konsultatī-
vā tālruņa mediķi iedzīvotājus telefoniski 
konsultē akūtu saslimšanu un traumu ga-
dījumos, kā arī hronisku slimību saasinā-
juma brīžos. 

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

Informāciju sagatavoja:  Ilze Bukša
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Komunikācijas nodaļas vadītāja
www.nmpd.gov.lv 

Sākas dabas skaitīšanas 
sezona,  

arī Krimuldas novadā
Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aiz-

sardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvēr-
tējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un biolo-
ģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic 
katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi 
veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – 
daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros.

Dabas vērtību apsekošanu ietekmē arī pati daba un laikapstākļi, piemēram, 2017. gada ilgsto-
šās lietavas un plūdi un 2018. gada maija un jūnija mēnešu sausums aizkavēja sezonu lauku 
darbu izpildi, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairākas biotopu grupas. Šīs teritorijas plānots ap-
sekot šogad.

Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk nekā simts eksperti, kuri dabā apsekos plānotās teri-
torijas, aizpildīs anketu, atzīmējot redzamās sugu sabiedrības un biotopa robežas kartē, ievēro-
jot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministri-
jas saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas 
metodiku” (https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC_MON/BIOTOPI_met_160722.pdf).

Sezonas izskaņā visas aizpildītās anketas nonāks Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā, un pēc 
datu kvalitātes pārbaudes biotopu īpašnieki saņems informāciju par rezultātiem. No iepriekšējo 
sezonu iesniegtajiem datiem pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. Līdz ar īpašnieku apziņo-
šanu, rezultātus pakāpeniski ievada dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/
pub), kas pieejama ikvienam. Datu pieejamība digitālā formātā ļaus zemes īpašniekiem taupīt 
laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu utt.

Biotopu apzināšana ir viena no trim dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam.

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Reinika, Dabas aizsardzības pārvalde 

ilze.reinika@daba.gov.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 jaundzimušo reģistrācijas un miršanas reģistrācijas gadījumus. Ie-
sniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām Dzimt-
sarakstu nodaļa pieņem elektroniski, izmantojot vietni latvija.lv vai epakalpojumi.lv. Laulību 
iesniegumi tiek pieņemti elektroniski ar abu laulību pieteicēju drošu elektronisko parakstu. Ci-
vilstāvokļa 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 „Krimulda”, „Ezerciems” un Gar-

lība 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 kon-

krēto 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 novadā – krimulda.lv, Latvijā – plaš-

saziņas 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
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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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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
“Mazlācīši”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
numurs 6656 002 0276, platība 1,23 ha.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3 170 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2020. gada 12. maijā plkst. 14.30 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
PERSONAI, KURAI IR PIRMPIRKUMA TIESĪBAS, līdz 
2020. gada 11. maijam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 11. maija plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 317 EUR (trīs simti septiņpadsmit 
euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
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 no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā 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 atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
“Meijiņas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
numurs 6656 002 0697, platība 1,47 ha.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 770 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2020. gada 12. maijā plkst. 15.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
PERSONAI, KURAI IR PIRMPIRKUMA TIESĪBAS, līdz 
2020. gada 11. maijam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 11. maija plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 277 EUR (divi simti septiņdesmit septi-
ņi euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
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 no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā 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 atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ozo-
lu iela 2A”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 
kadastra numurs 8068 005 0304, platība 4291 m2.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6 400 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2020. gada 12. maijā plkst. 14.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
PERSONAI, KURAI IR PIRMPIRKUMA TIESĪBAS, līdz 
2020. gada 11. maijam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 11. maija plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 640 EUR (seši simti četrdesmit 
euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
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 no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā 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)

Krimuldas novada grants ceļu 
pārbūves projekta aktualitātes
No pārbūvei plānotajiem astoņiem ceļa posmiem 2020. gada 

martā darbi noris Krimuldas pagastā esošos autoceļos Čārpas-
Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04) 2,52 km garumā, Ilgas-Birz-
nieki-Turaida (kods K-35) 3,67 km garumā. Lēdurgas pagasta ceļu 
posma Kuguļi-Induļi (kods L-37) 1,22 km garumā.

Būvdarbus ceļu posmos – Čārpas-Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods 
K-04), veic būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “VT KUUM”. Būvdarbus 
ceļu posmos – Ilgas-Birznieki-Turaida (kods K-35) un Kuguļi-In-
duļi (kods L-37) veic būvuzņēmējs SIA “Vianova”.

Būvuzraudzību Krimuldas pagasta ceļiem nodrošinās SIA 
“IngWay”, Lēdurgas pagasta ceļiem SIA “Semita”, tehnisko doku-
mentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veiks SIA “PRO-
JEKTS EAE”.

Ņemot vēra, ka notiek ceļu pārbūves darbi, Krimuldas novada 
dome lūdz iedzīvotājus un lauksaimniekus ar tehnikas vienībām 
pārvietoties pa ceļu ar apdomu, nebojājot ceļa nomales un neizbērt 
akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. Būsim saudzīgi pret at-
tīstīto infrastruktūru!

Būvdarbi noris Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Grants ceļu pārbūve Kri-
muldas novadā”, projekta Nr. 19-04-A00702-000048 ietvaros.

Informācija sagatavoja:
Krimuldas novada domes

Attīstības nodaļa, mob.t.25549748,
e-pasts: attistiba@krimulda.lv.
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Krimuldas novada 
dome atceļ vecāku 

līdzfinansējumu 
profesionālās 

ievirzes programmām 
ārkārtējās situācijas 

laikā
Krimuldas novada dome pieņēmusi lē-

mumu nepiemērot līdzfinansējuma mak-
su valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
periodā Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolai un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Māks-
las un mūzikas skolai par profesionālās 
ievirzes programmām, kuru apguvi Kri-
muldas novada pašvaldības izglītības 
iestādes nodrošina attālināti. Pilnu līdz-
finansējuma maksu piemērojot pēc ār-
kārtējas situācijas beigām, sākot ar jaunu 
kalendāro mēnesi.

Aicinām ikvienu novadnieku būt atbil-
dīgam par savu un līdzcilvēku veselību! 
Izturību un veselību visiem šajā ārkārtējās 
situācijas laikā!

Jauns elektroniskais 
katalogs

Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tu-
vāko vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodro-
šina arī savas produkcijas piegādi, ikvienam 
iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra jaunais elektro-
niskais katalogs www.novadagarsa.lv.

Sākot no šodienas, tajā var atzīmēt izvēl-
ni “Iespējama piegāde” un atrast sev tuvā-
ko vietējo produktu ražotāju. Interaktīvajā 
kartē var uzklikšķināt uz izvēlētās saim-
niecības nosaukuma un redzēt, kādi tieši 
produkti pieejami pašlaik, kā tos iespējams 
pasūtīt, kā veicama apmaksa.

Šeit atradīsi arī Krimuldas novada ražo-
tājus!

Tapusi animācijas 
filmiņa

Krimuldas Mākslas un mūzikas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēk-
ņi kopā ar Krimuldas vidusskolas Animā-
cijas klasi un skolotāju Agritu Saulīti ir iz-
veidojuši animācijas fillmiņu "Zaļais izai-
cinājums". Darbs tapa atsaucoties uz Jāņa 
Simsona Madonas Mākslas skolas izsludi-
nātu radošu animācijas konkursu "ZAĻAIS 
IZAICINĀJUMS" ar mērķi pilnveidot bēr-
nu un jauniešu prasmes animācijas jomā. 
Autori ir mākslas skolas 5. grupas bērni 
sadarbībā ar skolotājām Agritu Saulīti un 
Irēnu Olekšu. Sadarbība bija veiksmīga un 
ļoti interesanta! Paldies skolotājai Agritai 
Saulītei par atsaucību un dalīšanos ar zi-
nāšanām, skolēni bija ieinteresēti un daudz 
ieguva radošajā darbībā.
Animācijas filmiņu var redzēt facebook.com/
teiksmainaKrimulda

Sludinājums vakantajam 
Krimuldas novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ezerciems”  

vadītāja amatam
Darba pienākumi:
Izglītības iestādes vadītāja pienākumi saska-
ņā ar Izglītības likuma 30.pantu.
Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• uz darbinieku attiecas Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteik-
tie ierobežojumi;

• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pie-
redze izglītības jomā vai izglītības vadī-
bas darbā (darbs izglītības iestādes vadī-
tāja vai vadītāja vietnieka darbā vai cits 
darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas 
administrēšanu); 

• pieredze finanšu plānošanā, finansējuma 
izlietošanas kontrolē;

• pieredze personāla vadībā;
• vēlamas zināšanas publiskā iepirkuma or-

ganizēšanā;
• zināšanas iestādes darba organizācijā 

(darba likumdošana, lietvedība, personāla 
vadība, budžeta plānošana, finanšu jautā-
jumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reg-
lamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;

• mācību un audzināšanas darba satura un 
metodikas pārzināšana;

• zināšanas un izpratne izglītības iestāžu 
finansēšanas jautājumos, zināšanas par 
izglītības iestādi reglamentējošiem norma-
tīvajiem aktiem;

• spēja motivēt darbiniekus, prasme vadīt 
komandu, strādāt komandā, labas organi-
zatora spējas un sadarbības prasmes, dis-
ciplinētība, precizitāte un augsta atbildības 
sajūta, laba saskarsmes kultūra;

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 
atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām 
un vismaz vienas Eiropas Savienības ofi-
ciālās valodas zināšanas profesionālajai 
darbībai nepieciešamajā apjomā.

Atalgojums: 938 EUR (bruto)
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• īss dzīves gājuma, izglītības un darba pie-

redzes apraksts (CV);
• izglītības dokumentu kopijas;
• vīzija par PII ”Ezerciems” nākotni un attīs-

tības iespējām (ne vairāk kā 2 A4 lapas);
• apliecinājums, ka uz pretendentu neattie-

cas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aiz-
sardzības likumā noteiktie ierobežojumi;

• pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu 
kopijas. 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 
01.06.2020.
Augstākminētos dokumentus iesniegt perso-
nīgi Krimuldas novada domē Parka iela 1, Ra-
ganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
un/vai nosūtot pa pastu uz adresi: 
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Kri-
muldas novads, LV-2144 un/vai elektroniski: 
pasts@krimulda.lv.
Papildus informācija pa tālruni: 67976868.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma doku-
mentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, 
lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un 
tiks dzēsti divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas termiņa beigām.

Sludinājums vakantajam 
Krimuldas novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Krimulda”  

vadītāja amatam
Darba pienākumi:
Izglītības iestādes vadītāja pienākumi saska-
ņā ar Izglītības likuma 30.pantu.
Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• uz darbinieku attiecas Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteik-
tie ierobežojumi;

• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pie-
redze izglītības jomā vai izglītības vadī-
bas darbā (darbs izglītības iestādes vadī-
tāja vai vadītāja vietnieka darbā vai cits 
darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas 
administrēšanu); 

• pieredze finanšu plānošanā, finansējuma 
izlietošanas kontrolē;

• pieredze personāla vadībā;
• vēlamas zināšanas publiskā iepirkuma or-

ganizēšanā;
• zināšanas iestādes darba organizācijā 

(darba likumdošana, lietvedība, personāla 
vadība, budžeta plānošana, finanšu jautā-
jumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reg-
lamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;

• mācību un audzināšanas darba satura un 
metodikas pārzināšana;

• zināšanas un izpratne izglītības iestāžu 
finansēšanas jautājumos, zināšanas par 
izglītības iestādi reglamentējošiem norma-
tīvajiem aktiem;

• spēja motivēt darbiniekus, prasme vadīt 
komandu, strādāt komandā, labas organi-
zatora spējas un sadarbības prasmes, dis-
ciplinētība, precizitāte un augsta atbildības 
sajūta, laba saskarsmes kultūra;

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 
atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām 
un vismaz vienas Eiropas Savienības ofi-
ciālās valodas zināšanas profesionālajai 
darbībai nepieciešamajā apjomā.

Atalgojums: 1180 EUR (bruto)
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• īss dzīves gājuma, izglītības un darba pie-

redzes apraksts (CV);
• izglītības dokumentu kopijas;
• vīzija par PII “Krimulda” nākotni un attīs-

tības iespējām (ne vairāk kā 2 A4 lapas);
• apliecinājums, ka uz pretendentu neattie-

cas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aiz-
sardzības likumā noteiktie ierobežojumi;

• pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu 
kopijas. 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 
01.06.2020.
Augstākminētos dokumentus iesniegt perso-
nīgi Krimuldas novada domē Parka iela 1, Ra-
ganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
un/vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Kri-
muldas novads, LV-2144 un/vai elektroniski: 
pasts@krimulda.lv.
Papildus informācija pa tālruni: 67976868.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma doku-
mentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, 
lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un 
tiks dzēsti divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas termiņa beigām.
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Lēdurgas Dendroparkā uzstādītas 
gaismas laternas 

Lēdurgas Dendroparkā, saskaņā ar tā attīstības plānu, šajā 
pavasarī uzstādītas gaismas laternas. Marta mēneša izskaņā 
Lēdurgas Dendroparkā tika ievilkta elektrība līdz Mudurgas diž-
akmenim un uzstādītas gaismas laternas. Projektu realizēja SIA 
“JR Būve”.

Šī projekta realizācija dos iespēju rīkot pasākumus un vakara kon-
certus dabā, kā arī apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt parka burvību 
vakara stundās.  Lēdurgas Dendroparka darba laiks sezonas laikā, 
no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, tiek pagarināts: 

P. – slēgts
O.–C. 10.00–18.00
P.–S. 10.00–19.00
Sv. 10.00–17.00
Ekskursijas un apmeklējumu ārpus darba laika iepriekš pieteikt 

pa mob.t.25549747 vai 26395349.
Lēdurgas Dendroparka vadība aicina parka apmeklētājus ievērot 

valstī noteiktos ierobežojumus, ārkārtējās situācijas laikā, un ievērot 
2+2 principu – divi cilvēki ar divu metru distanci! 

Būsim atbildīgi par savu un savu līdzcilvēku veselību! 

Aicinām piedalīties akcijā  
“ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu 

savu pastkastīti!”

Sagaidot mūzikas un mākslas festi-
vāla “BILDES” 35 gadu jubileju, tā rī-
kotājs “BILŽU BIROJS” izsludina akciju 
“ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu 
pastkastīti!”. Krimuldas novada pašval-
dība ir kļuvusi par akcijas sadarbības 
partneri un aicina novadniekus pieda-
līties un atjaunot savas pastkastītes, 
stiprinot savas apkaimes kopienu un 
līdzdarbojoties apkārtējās dzīves vides 
uzlabošanā. Akcijas ietvaros notiks arī 
“MAZĀS BILDES Krimuldas novadā”, 
kurās pašvaldība rīkos pastkastīšu ap-
gleznošanas pasākumus.

Aicinām iedzīvotājus mākslinieciskot 
savas pastkastītes, izmantojot dažādas 
tehnikas, piemēram, apgleznojot, aplīmē-

piedalīties arī ar jau mākslinieciskotām 
un personalizētām pastkastītēm.

Kad mākslas darbs pabeigts, tas jā-
nofotografē un jāiesūta “BILŽU BIRO-
JAM” uz e-pastu pastkastites@bildes.lv. 
Pēc iesūtīto fotogrāfiju apkopošanas in-
teresantākie darbi tiks publicēti virtuā-
lajā galerijā festivāla “BILDES” mājas-
lapā www.bildes.lv. Akcijas aktualitātēm 
būs iespējams sekot līdzi festivāla “BIL-
DES” un Krimuldas novada pašvaldības 
sociālo tīklu platformās.

Jauno pastkastīšu autori kļūs par fes-
tivāla “BILDES” neklātienes dalībnie-
kiem, tā pievienojoties vairāk kā sešsimt 
“BILŽU” mūziķiem un māksliniekiem, 
kas 34 gadu laikā radījuši dažādus māks-
las darbus īpaši festivāla izstādēm. Sa-
vukārt interesantāko darbu autori tiks 
pie krāsainām veicināšanas balvām.

Vairāk informācijas par akciju festivā-
la “BILDES” mājas lapā – www.bildes.
lv.

Akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī 
Tu savu pastkastīti!” sadarbības partne-
ri: VAS “Latvijas Pasts”, Latvijas nova-
du pašvaldības, portāli LA.lv, Inbox.lv, 
Draugiem.lv, 1188.lv, Pilseta24.lv, laik-
raksts “Rīgas Apriņķa Avīze” un reģio-
nālie mediji.

Papildus informācija:
Madara Liepiņa

Krimuldas novada pašvaldības
Komunikācijas projektu vadītāja

e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv
tālr. +371 25140635

jot vai kā citādi pilnveidojot pastkastīti. 
“MAZO BILŽU” mērķis, turpinot festi-
vāla “BILDES” pagājušā gada tematiku, 
ir padarīt krāsaināku vidi, kurā dzīvo-
jam, vienlaicīgi labiekārtojot un sakārto-
jot pasta saņemšanas vietu – savu past-
kastīti.

“Pagājušā gada izstādes darbi un pašu 
mākslinieku emocijas mūs tik ļoti iedves-
moja, ka vēlamies aizsākto tēmu turpināt 
arī “BILŽU” jubilejas gadā un radīšanas 
prieku nodot tālāk visai Latvijai,” par 
akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī 
Tu savu pastkastīti!” rašanās ideju stāsta 
festivāla “BILDES” direktore Tija Auzi-
ņa.

Šis laiks, kad Latvijā un visā pasaulē 
cilvēki tiek aicināti palikt mājās ar mērķi 
ierobežot Covid-19 izplatību, lai pasar-
gātu sevi un savus līdzcilvēkus, aicinām 
mājās pavadīto laiku padarīt daudzveidī-
gāku un piedalīties šajā akcija. Akcijas ie-
tvaros privāto pastkastīšu īpašnieki kopā 
ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem 
tiek aicināti radoši mākslinieciskot sa-
vas piemājas pastkastītes, padarīt tās 
krāsainas un īpašas, lai atjaunotā – per-
sonalizētā – pastkastīte kļūtu par mājas 
vizītkarti un arī par oriģinālu vides ob-
jektu. Dalībnieki aicināti atjaunot savas 
jau esošās piemājas pastkastītes vai radīt 
jaunas no mājās pieejamiem materiā-
liem. Apgelznojot pastkastītes, jāatceras, 
ka pastkastīte būs pakļauta laikapstākļu 
ietekmei, tāpēc ieteicams izvēlēties āra 
darbiem piemērotas krāsas. Akcijā var 
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Krīzes skartie uzņēmumi no 25. marta var pieteikties pagājuša-
jā nedēļā valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas 
ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku 
kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. 

Abi atbalsta instrumenti izstrādāti sadarbībā ar Ekonomikas minis-
triju un to īstenošanu saskaņojusi Eiropas Komisija. Garantijas banku 
kredītu brīvdienām ļaus  bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz 
laiku līdz diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieg-
lotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski sa-
mazinājies darbības apjoms. 

Kopējā abu jauno finanšu instrumentu pozitīvā ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecību pārsniegs 900 miljonus eiro. Domājot par klientu ērtī-
bām un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, ir izveidots zvanu centru, 
lai attālināti nodrošinātu konsultācijas par abām jaunajām ALTUM 
atbalsta programmām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Vienlaikus 
uzņēmējiem joprojām ir pieejami arī visi pārējie ALTUM piedāvātie 
atbalsta instrumenti, tai skaitā finansējums biznesa uzsācējiem, finan-
sējums dažāda kalibra MVU, aizdevumi lauksaimniecības zemes ie-
gādei, Zemes fonda pakalpojumi un citi. 

Kredītu garantijām paredzētais finansējums 50 miljonu eiro apmērā 
ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu, kas pār-
sniedz 700 miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu programma aiz-
devumos uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies 
ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi, piešķirs ko-
pumā 200 miljonus eiro.
Svarīgi: 
• Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi 

paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.
• Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā dzī-

votspējīgam un jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un 
sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

• Par garantiju kredīta brīvdienām jāinteresējas pie savas bankas, lī-
dzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem – primāri par apgro-
zāmajiem līdzekļiem jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu 
nepiešķir, jāvēršas ALTUM. 

• ALTUM zvanu centrs darbosies katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 
18.00, mob.t. 26655309, e-pasts: info@altum.lv. 

• Zvanu centrs konsultē tikai par ALTUM piedāvātajām atbalsta prog-
rammām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams 
sazināties pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet izveidoto vienoto 
diennakts tālruni 8345. 

Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un 
nepieciešamos dokumentus klienti varēs iesniegt tikai elektroniski 
portālā mans.altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa mob.t. 26655309, 
zvanot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvātajiem finanšu ins-
trumentiem un īstenotajām atbalsta programmām ir aplūkojama gan 
ALTUM interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM sociālo tīklu 
kontos: Facebook, Twitter, LinkedIn un YouTube.

Papildu informācijai:
Sandra Eglīte

 ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste 
T: 26577810;  

sandra.eglite@altum.lv

Krīzes skartie uzņēmēji var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina projektu ie-
sniegšanas 7. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. ga-
dam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stra-
tēģijas ieviešanai.
• Projektu iesniegumu pieņemšana EPS 01.05.2020-31.05.2020.
• Kopējais kārtas atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 

230441.15 EUR.
• Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Sējas novadā, Inčukal-

na novadā, Siguldas novadā, Mālpils novadā, Krimuldas pagastā.
• Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un at-

tīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.).
 Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Jaunu produktu un pakalpojumu 

radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēša-
nai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai.

• Rīcības finansējums: 115221.15 EUR.
• Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs : 30 000 EUR
• Atbalsta intensitāte: 50% individuālam projektam;
    80% kopprojektam.

• Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vi-
des radīšana, labiekārtošana (R1.2.).

 Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Lauksaimniecības produktu pār-
strādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 
Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

• Rīcības finansējums: 115220.00 EUR.
• Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs : 50 000 EUR.
• Atbalsta intensitāte:  70% individuālam projektam;
    80% kopprojektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Plašāka informācija par projekta aizpildīšanu un nepieciešamo doku-
mentāciju: 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbal-
sta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzi-
tas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Kontakta informācija: Linards Ligeris
mob.t. 28677152, e-pasts: Linards@rrlab.lv

RRLAB izsludina LEADER 7. projekta kārtu

Sākas pieteikšanās konkursam “Šodien laukos”

Jau piekto gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs (LLKC) pamatskolas skolēnus aicina piedalīties konkur-
sā “Šodien laukos”. Tā kā Covid-19 dēļ arī mācības skolā pašlaik 
notiek attālināti, konkurss lieliski iekļaujas šajā dienaskārtībā, jo 
visus šos gadus jau notiek attālināti – sociālajā tīklā Facebook. 

Konkurss norisināsies no aprīļa līdz septembra beigām, katru 
mēnesi konkursa organizatori izvirzīs lielo mēneša tēmu, kuras 
ietvaros tiks izsludināts konkursa mēneša uzdevums. Pieteikša-
nās konkursam iespējama jebkurā brīdī visā konkursa laikā, bet, 
jo ātrāk sāksiet uzdevumu izpildi, jo lielāka iespēja uzvarēt! Pir-
mais konkursa uzdevums un mēneša tēma tiks atklāti jau 6. aprīlī. 
Konkursā var piedalīties gan individuāli dalībnieki, gan klases un 
kolektīvi no visas Latvijas. 

Reizi mēnesī būs iespēja pildīt arī mini papilduzdevumus, lai 
palielinātu savu punktu skaitu. Balvās trīs labākie individuālie da-
lībnieki saņems planšetdatorus, savukārt galvenā balva – ekskur-
sija 1000 eiro vērtībā – tiks veiksmīgākajai klasei/kolektīvam.

Vairāk informācijas konkursa oficiālajā sociālo tīklu lapā: face-
book.com/sodienlaukos, kā arī Valsts Lauku tīkla mājaslapā. 

Atgādināsim, ka pērn konkursā piedalījās 350 dalībnieki – 32 in-
dividuālie dalībnieki, 27 klases, kā arī 27 skolotājas. Uzvaras lau-
rus klašu grupā plūca Nautrēnu mazpulks, bet individuāli – Ieva 
Apšiniece no Preiļu novada. 
Neskaidrību gadījumā var rakstīt uz e-pastu: sodienlaukos@llkc.lv. 

Ilze Rūtenberga-Bērziņa, 
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja
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31. martā XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, 
izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītī-
bas un satura centra – piedāvātos sce-
nārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 
2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uz-
klausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērzi-
ņu un Svētku operatīvās vadības grupas 
vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu 
par Svētku pārcelšanu uz 2021 gada va-
saru skatīja arī Dziesmu svētku padome, 
piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

“Svētku rīkošanā svarīgākais ir sabiedrī-
bas, jo īpaši dalībnieku drošības jautājums. 
Covid-19 neprognozējamā epidemioloģis-
kā attīstība un ārkārtējā situācija Latvijā 
un pasaulē ievieš būtiskus ierobežojumus 
un izmaiņas visās sabiedrības funkcionē-

šanas jomās. Rīcības komiteja šodien pie-
ņēma vienprātīgu lēmumu pārcelt svētkus 
uz nākamā gada vasaru, ņemot vērā gan 
medicīniskos, gan cilvēkresursu, gan or-
ganizatoriskos aspektus, tajā pašā laikā 
respektējot dziesmusvētku tradīcijas ne-
pārtrauktības nozīmi. Ceram, ka šī ziņa 
neskumdinās potenciālos dalībniekus, bet 
ļaus noskaņoties svētkiem ar jaunās izglī-
tības platformas “Tava klase’’ starpniecī-
bu. Tā būs iespēja izdejot un izdziedāt arī 
Dziesmu un deju svētku repertuāru,” ak-
centē izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska.

“Svētku rīkotāju komanda jau ir uzsā-
kusi darbu, lai precizētu ar Svētku pār-
celšanu saistītos organizatoriskos jautā-
jumus. Dziesmu un deju svētki ir milzīgs 

mehānisms ar daudzām būtiskām sastāv-
daļām – mākslinieciskās programmas un 
to aktualitāte pēc gada, skašu rīkošana un 
nolikumi kontekstā ar Svētku pārcelšanu, 
valsts dotācijas pārdale, norišu vietu pie-
ejamība u.c. Visus procesā iesaistītos par 
detaļām informēsim līdz mācību gada 
noslēgumam. Šobrīd vēlos pateikties vi-
siem dalībniekiem, kas cītīgi gatavojušies 
svētkiem – līdz šim skatēs redzētais pār-
liecina ar augsto māksliniecisko sniegu-
mu, pedagogiem, vecākiem, pašvaldībām 
un rīkošanā iesaistītajiem par līdz šim pa-
veikto”, stāsta Svētku izpilddirektore Agra 
Bērziņa.

Inga Vasiļjeva, 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Sabiedrisko attiecību vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
tiek pārcelti uz 2021. gada vasaru

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam no-
tiks projektu pieņemšana pasākuma „Iegul-
dījumi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā 
projektu pieņemšanas kārta) kopējais pub-
liskais finansējums ir 720 400 eiro. Pasāku-
mā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, 
kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu 
un kopšanu.

Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) 
kopējais publiskais finansējums ir 50 000 
eiro. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienes-
ta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai 
dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega 
un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežau-
dze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir 
atjaunojams.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas bei-
gu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
"Atbalsta veidi" – “Projekti un investīci-
jas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai 
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 
Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai un Lauku attīs-
tības programmas ietvaros.

Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515;
 E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Atbalsts mežu 
ieaudzēšanai un 

iznīcinātu mežaudžu 
atjaunošanai
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Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas 
 ZAAO darbības reģionā

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos pie-
dāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izman-
toto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 
“Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO 
darbības reģiona 20 EKO laukumos vai pieteikt konkrētā atkritumu 
veida savākšanu no saimniecības adreses par maksu.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: 
“Atgādinām, ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un citu lauksaim-
niecības iepakojumu ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts 
kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku veselībai. 
Aicinām lauksaimniekus atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no 
izmantotajiem materiāliem, dodoties uz RAAC “Daibe”, EKO lauku-
miem vai piesakoties izbraukuma pakalpojumam. Apliecinām, ka sa-
vāktās plēves un plastmasas kannas pēc pāršķirošanas, atbilstoši pār-
strādes rūpnīcu kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes rūpnīcās jaunu 
produktu ražošanai.” 
1) Lauksaimniecības iepakojumu RAAC “Daibe” pieņem bez maksas 

neierobežotā daudzumā atbilstošā kvalitātē, iepriekš piesakoties pa 
mob.t. 28394140 : 

 Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek pieņemtas bez salmu, zāles, 
skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu utml. piemaisījuma. Nepie-
ņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu plēvi.

 HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām; 
nepieņem remontu darbos izmantotas kannas vai kannas ar krāsu 

piejaukumiem.
 Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.
J a lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, par tā nodo-

šanu RAAC “Daibe” tiek piemērota nodošanas maksa 66.79 eiro par 
tonnu plus PVN. Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini (pār-
skaitījums, bankas karte).

2) HDPE kannas un big-bag maisus tīrus, bez piejaukumiem klienti 
bez maksas var nodot EKO laukumos – ierobežojums vienai atveša-
nas reizei uz EKO laukumu ir 5 m3.

3) Lauksaimniecības iepakojums no klientu adresēm tiks vākts ar pres-
mašīnu vai automašīnu ar hidromanipulatoru, piemērojot samaksu 
atkarībā no savākšanas veida, materiāla veida un daudzuma. Lū-
gums ievērot materiāla nodošanas kvalitātes prasības! Pieteikumus 
lauksaimniecības iepakojuma savākšanai no saimniecības pieņem 
darba laikā pa tālruni 29221847 vai e-pastā: zaao@zaao.lv. Plašāka 
informācija par pakalpojuma maksu pieejama www.zaao.lv sadaļā 
Lauksaimniekiem.
ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai saim-

niecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai 
Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbil-
stoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā 
veidā.

Plašāka informācija par pakalpojumu un struktūrvienību darba laiki 
pieejami uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi iero-
bežot vīrusa “Covid-19” izplatību, SIA “ZAAO” (ZAAO) turpina 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ievērojot pie-
sardzības pasākumus, lai izslēgtu potenciālos riskus.
1) Saziņa ar ZAAO biroja darbiniekiem darba dienās darba laikā ir 

iespējama tikai attālināti – rakstot uz e-pastu: zaao@zaao.lv vai 
zvanot pa tālr.64281250.

2) EKO laukumos ir pieejami tikai tie pakalpojumi, kas nav tiešā 
kontaktā ar darbinieku. Laukumos var nodot pudeļu un burku 
stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu, ieturot 
3 metru distanci no EKO laukuma pārziņa. Klienti, kuriem ir 
līgums ar ZAAO, var saņemt big-bag 1.1 m3 maisus, ja līgu-
ma nav, maisa saņemšana jāsaskaņo pa tālr. 29225862. Līgumu 
slēgšana un maksas pakalpojumi (lielgabarīta, zaļo atkritumu, 
būvniecības atkritumu nodošana) nav pieejami. 

3) Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” privāt-
personām nav pieejami teritorijā esošā EKO laukuma pakalpoju-
mi. Juridiskām personām apmeklējums iepriekš jāsaskaņo zva-
not pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 
līdz 17.00). 

4) Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST mest tikai atbilstošu sa-
turu – pārstrādei derīgos materiālus. Tāpat kā līdz šim, šķiroto 
atkritumu konteineros NEDRĪKST mest vienreiz lietojamās sal-

vetes, papīra dvieļus, pamperus, kas ir sadzīves atkritumi.
5) Šobrīd pārtraukta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu 

kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, tai skaitā brauk-
šana uz birojiem pēc videi draudzīga biroja kastu satura, ma-
kulatūras kastu tukšošana daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un 
nolietotas elektrotehnikas savākšana.

6) Klientiem ir iespēja pieteikt papildus konteineru tukšošanu, ja 
rodas šāda nepieciešamība, sazinoties rakstot uz e-pastu: zaao@
zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250.

Balstoties uz ārvalstu ekspertu rekomendācijām, aicinām iedzīvo-
tājus ar atbildību atbrīvoties no atkritumiem:
1) Atkritumus no mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar vīrusu 

“Covid-19” vai kuru ģimenes locekļi atrodas karantīnā, jāizmet 
iesaiņotus dubultā maisā. 

2) Klientiem, kuri atrodas karantīnā, iesakām lūgt palīdzība atkri-
tumu iznešanā, īpaši no daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem. Paši 
iet uz konteineru nedrīkst.

3) Informējam, ka individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus ie-
dzīvotāji šobrīd aktīvi izmanto, tai skaitā, maskas un vienreiz 
lietojamie cimdi, saskaņā ar normatīvo regulējumu, netiek kla-
sificēti kā bīstamie atkritumi un ir metami sadzīves atkritumu 
konteineros.

4) Vienmēr rūpīgi mazgājiet rokas pēc atkritumu izmešanas!

“ZAAO” turpina atkritumu apsaimniekošanu, 
aicinājums izmest atkritumus atbildīgi

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar 
mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību, ievieš savas darbī-
bas reģiona 20 EKO laukumos pakalpojumu sniegšanas ierobe-
žojumus:
1) EKO laukumos var nodot tikai pudeļu un burku stiklu, papīru, 

kartonu, polimēru, PET pudeles, metālu. Izlietotais iepakojums 
jānodod ieturot distanci ar EKO laukuma pārzini.

2) Nav iespējama lielgabarīta, zaļo, būvniecības atkritumu nodo-
šana par maksu. Nav iespējams nodot riepas un sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus. Netiek nodrošināta līgumu slēgšana un 

konsultāciju sniegšana, tai skaitā par dzeltenas krāsas maisu ie-
gādi nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai.  

3) BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar ZAAO, ir ie-
spējams saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem līguma 
nav, izsniegšanas nepieciešamība ir iepriekš telefoniski jāsaska-
ņo ar ZAAO Valmieras biroju pa tālr.29225862.

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!  
Zane Leimane SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums EKO laukumu apmeklētājiem
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Krastings  
gar Lojas upi 

Lojas upe, kura ir 26 km gara, iztek no Jērkules ezera. Loja, 
saukta arī par Loģe vai Klinšupīte, ir Gaujas labā pieteka Kri-
muldas un Sējas novados. 17. gs. kartēs Lojas upe tika dēvēta 
par “Vēžu ķēniņa strautu”. Lojas upe līkumo gar majestātiskiem 
smilšakmens atsegumiem, kuros ir pat atrodamas bruņuzivju 
atliekas. Nostāsti vēsta, ka senatnē vietējie iedzīvotāji piešķīruši 
smilšakmens atsegumiem dzejiskus nosaukumus, piemēram, 
Bruņinieka lēciens, Andreja klints, Mārtiņa siena un Loreleja. 
Pavasarī Lojas upes krasti ir bagātīgi ar ievziediem un vizbulī-
tēm, bet rudenī ar krāsainām lapām.

Maršruts: Lojas upes ainaviskie smilšakmens atsegumi.
Grūtības pakāpe: vidējas sarežģītības.
Garums: ~ 6 km
Ilgums: ~ 1,5 h
Sākuma un beigu punkts: Maršruta sākuma punkts Katrīnas 

dzirnavu ala, beigu punkts ieteka Gaujā. Krastingu gar Lojas 
upi var sākt arī no Lojas ciemata. Ja plānots ar savu personīgo 
automašīnu, tad to variet atstāt Murjāņos pie veikala “Vīganti” 
vai Rāmkalnos, un uz sākuma punktu ar sabiedrisko autobusu 
līdz pieturai “Internātskola”.

Maršruta segums: iestaigātas meža takas.
Ieteikumi: pārgājienam piemēroti apavi un apģērbs, slapjā laikā 

meža takas var būt slidenas.
Maršruts nav marķēts dabā.

Pārgājienu maršrutā apslēptie dārgumi:
1. Katrīnas dzirnavu ala (GPS: 57.1520, 24.6832);
2. Lojas (Kaupiņu, Asegāles) pilskalns (GPS: 57.1461, 24.6824);
3. Lojas pilskalna ala (GPS: 57.1455, 24.6813);
4. Vecā koka kamaniņu trase (GPS: 57.1442, 24.6812);
5. Lojas spraugala (GPS: 57.1416, 24.6798);
6. Lojas plaisala (GPS: 57.1350, 24.6715).

Svarīga informācija!
Ejot gar stāvajiem krastiem, esiet uzmanīgi, jo tie pakļauti upes 

ūdens erozijai! Slapjā laikā iestaigātās takas var būt slidenas! Pār-
gājiena laikā jāšķērso A3 šoseja! Maršruts nav piemērots veikšanai 
ar velosipēdu. Katrs pats ir atbildīgs par drošību pārgājiena laikā!

Atceries – ejot dabā, ko atnesi, to aiznes!

Tīrīšana un dezinfekcija
Ieteikumi sagatavoti balstoties uz Eiropas Slimību profilakses 

un kontroles centra (ECDC) pagaidu vadlīnijām un Pasaules 
Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem. To mērķis ir sniegt 
norādes par telpu uzkopšanu iestādēs, kuras nesniedz medi-
cīnas pakalpojumus (dažādās sabiedriskajās iestādēs, skais-
tumkopšanas salonos, birojos, skolās utt.), kur varētu būt uztu-
rējies pacients ar apstiprinātu COVID-19 infekciju.

 
Telpu tīrīšanas metodes

COVID-19 slimības izraisošais vīruss (SARS-CoV-2) pieder 
lielai koronavīrusu grupai. Ņemot vērā to, ka vīruss spēj izdzīvot 
vairākas dienas atrodoties uz virsmām, kā arī telpās, kurās uzturē-
jies cilvēks ar apstiprinātu COVID-19, pirms telpu atkārtotas lie-
tošanas ir nepieciešama virsmu un telpas dezinfekcija, izmantojot 
dezinfekcijas līdzekļus.

Ir pārbaudīti vairāki dezinfekcijas līdzekļi, kas iedarbojas pret 
dažādiem koronavīrusa izraisītājiem. Tādas aktīvās vielas kā nāt-
rija hipohlorīts (sadzīvē lietojamā balinātāja sastāvdaļa) un eta-
nols (etilspirts), ir pieejami izmantošanai sadzīves apstākļos.

Pirms dezinfekcijas tiek rekomendēts veikt telpu mitro uzkop-
šanu ar sadzīvē lietojamu tīrīšanas līdzekli. Savukārt dezinfekci-
jai tiek rekomendēts sagatavot 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdu-
mu. Lielākā daļa sadzīves balinātāju satur 5% nātrija hipohlorītu. 
Šķidrajā balinātājā hlors ir dažādās koncentrācijās. Dezinfekcijas 
šķīduma pagatavošanai var izmantot jebkuras koncentrācijas bali-
nātāja šķīdumu.

Piemēram, ja 1 litrā balinātāja hlora koncentrācija ir 5%, tad 
dezinfekcijas šķīduma pagatavošanai nepieciešamo ūdens dau-
dzumu aprēķina šādi:

(5 % : 0,5%) - 1 = 9 l.

Tas nozīmē, ka esošajam balinātāja apjomam jāpievieno 9 litri 
ūdens, kā rezultātā tiek iegūti 10 litri dezinfekcijas šķīduma, ka 
satur 0,5% hlora.

 
Virsmas, kuras varētu bojāt nātrija hipohlorīts, attīrīšanai pēc 

tīrīšanas ar neitrālu mazgāšanas līdzekli ir nepieciešama tīrīšana 
ar 70% etanola šķīdumu. Vēršam uzmanību, ka lietojot dezinfekci-
jas līdzekļus, ir jāievēro ražotāja instrukcija par to sagatavošanu un 
lietošanu. Izmantojot ķīmiskos dezinfekcijas līdzekļus, ir svarīgi 
vēdināt telpu, lai aizsargātu uzkopšanas personāla veselību.

 
Tīrīšana ir jāveic, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzī-

bas līdzekļus (IAL). Ieteicams izmantot vienreizlietojamus IAL, 
kuri pēc lietošanas jāapstrādā kā iespējami infekciozs materiāls 
un jāiznīcina kā bīstami infekciozi atkritumi. Vairākkārt izman-
tojamie IAL jāattīra, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (piemē-
ram, 0,1% nātrija hipohlorītu vai 70% etanolu).

 
Svarīgi ir rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virs-

mas, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturus, 
krānus, sienas un logu virsmas, virsmas tualetēs un vannas istabās, 
kā arī tālruņus, planšetdatorus, u.c. Nelielu virsmu apstrādei ietei-
cams lietot 70% etanola šķīdumu. Visus tekstilmateriālus (piemē-
ram, gultas veļu, dvieļus, aizkarus utt.) jāmazgā ar veļas mazgāša-
nas līdzekli, izmantojot veļas mazgājamās mašīnas karstā ūdens 
ciklu (90°C). Ja auduma īpašību dēļ nevar izmantot karstā  ūdens  
ciklu,  mazgājot  tekstilmateriālus,  jāizmanto  veļas  mazgāšanas  
līdzekļi  ar  dezinficējošu iedarbību (piemēram, balinātāju vai ve-
ļas mazgāšanas līdzekļus, kas satur nātrija hipohlorītu). Veļu savāc 
piesardzīgi, atsevišķā maisā, to nepurinot, t.i. neinficējot pārējo 
veļu. Virsmu tīrīšanai izmanto vienreiz lietojamas drānas/švam-
mes, lupatiņas, salvetes vai mopus un, beidzot telpas uzkopšanu, 
veic arī telpu uzkopšanas aprīkojuma tīrīšanu un dezinfekciju.

www.spkc.gov.lv
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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

LĪDZJŪTĪBAS
Kad dodos es prom, tad neskumstiet jūs,
Kaut nedaudz citāds, bet es tepat vien būšu...
Tie, kas dzirdēt spēj - tie sadzirdēs
Caur trauslajām putnu dziesmām,
Caur saldo kameņu sanēšanu.
Tie, kas just spēj - tie sajutīs
Caur siltu vēja glāstu, caur dzidru ūdens lāsi.
Tie, kas redzēt spēj - tie saskatīs
Caur tikko plaukušu ziedu, caur trauslu varavīksnes tiltu.
Kaut nedaudz citāds, bet es tepat vien būšu...

/A.Lietuviete./

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
peldēšanas trenera  

Voldemāra Pūces (09.04.1938.–25.03.2020.) 
tuviniekiem, viņam mūžībā aizejot. 

Atceramies ar spilgtu talantu un radošu degs-
mi apveltīto ilggadējo peldēšanas treneri, zi-
nošu sirds cilvēku un Goda vīru. Voldemārs 
Pūce bija nozares profesionālis, kura ieguldī-
jums bērnu un pieaugušo peldēšanas apmā-
cības darbā kalpoja kā piemērs turpmākajām 
treneru paaudzēm.

 Krimuldas vidusskolas un peldbaseina darbinieki

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas, 
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.

Izsakām līdzjūtību trenera, skolotāja 
Voldemāra Pūces tuviniekiem. 

 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas kolektīvs

Katrai skaņai ir izskaņa, 
Katram mūžam savējā balss... 

Peldēšanas trenera Voldemāra Pūces 
tuviniekiem līdzjūtību izsaka 

 Vidrižu pamatskolas kolektīvs

No Tevis tik daudz bija ko gūt, 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
  /K. Apškrūma./

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem  
uz mūžu atvadoties no trenera 

 Voldemāra Pūces. 
 Sējas pamatskolas peldētāji

Skumji galvas noliec sirmie bērzi,
Pūpolzaros sabirzt dzīves stāsts,
Pāri nošalc pavasara vēji,
Jāšķiras, kaut šķirties žēl 

Izsakām līdzjūtību Voldemāra Pūces 
piederīgajiem un bijušajiem kolēģiem. 

Kaimiņi no Meistaru ielas 5

Tavs mūžs kā dziesma izdziedāts, 
Kā krāsains dzīpars izadīts. 
Ar rūpēm, raizēm nodzīvots 
Nu zemes mātes klēpim dots. 
  /V. Kokle–Līviņa./ 

Izsakām līdzjūtību Voldemāra Pūces 
tuviniekiem. 

Krimuldas novada vīru koris "Vecie draugi"

LĒDURGAS Jāņa Kristītāja  
PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ 

19. aprīlī plkst. 12.00 tiks kalpots
LIELDIENU dievkalpojums

Priesteris Pāvels Kušnarjovs, 
 mob.t. 20217992

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

Dabas aizsardzības 
pārvalde piedāvā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), 
ņemot vērā ārkārtas situāciju, izveidoju-
si pārskatāmu karti, uzskaitot tās dabas 
takas, skatu torņus un dabas objektus, 
kuri uz laiku ir slēgti un nav pieejami 
apmeklētājiem. Kartē iekļauta informā-
cija par visiem objektiem, kas atrodas 
aizsargājamās dabas teritorijās – gan 
DAP apsaimniekotajiem, gan citu – arī 
pašvaldību.

Karte un aplikācija "Dabas tūrisms", 
kur var sekot līdzi jaunākajai informāci-
jai arī par liegumiem, šobrīd veidojas, bet 
informācija tiek regulāri papildināta.

DAP pārziņā kopumā ir vairāk nekā 
400 dabas tūrisma objektu visa Latvijā. 

Nodarbinātības 
valsts aģentūra

Līdz 14. aprīlim saziņu ar klientiem un 
sadarbības partneriem notiek tikai attālinā-
ti. Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti 
tikai neklātienē.

Lai NVA CV un vakanču portālā pie-
teiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā 
nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas jāveic šādi soļi:
1. solis – Atveriet NVA CV un vakanču 

portālu (https://cvvp.nva.gov.lv);
2. solis – Autorizējieties, izmantojot vienu 

no portāla latvija.lv autentifikācijas vei-
diem;

3. solis – Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās 
bezdarbnieka vai darba meklētāja statu-
sam";

4. solis – Izvēlēties iespēju "Pieteikties  bez-
darbnieka statusam" un norādiet NVA fi-
liāli, ar kuru vēlaties sadarboties;

5. solis – Lejupielādējiet un  aizpildiet ie-
sniegumu  bezdarbnieka statusa piešķir-
šanai (paraksts nav vajadzīgs);

6. solis –aizpildītu iesniegumu WORD for-
mātā saglabājiet kā pielikumu un nosū-
tiet uz NVA.

www.nva.gov.lv


