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Nepazaudēt pavedienu,  

kas ved uz gaismu
Ārkārtējā situācija valstī ir ieviesusi izmaiņas ikviena dzī-

vē, arī Krimuldas novada domes un tās iestāžu darbā. 

Ievērojot ārkārtējās situācijas laikā esošo aicinājumu nepul-
cēties klātienē, 7. maijā notika Krimuldas novada iestāžu un 
struktūrvienību vadītāju tiešsaistes videokonference, kuras 
sākumā Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis pateicās darbiniekiem: “Paldies par profesionalitāti, 
izturību, mieru, un pozitīvu domu, pielāgojoties jaunajiem ār-
kārtējās situācijas apstākļiem! Pateicos par līdz šim paveikto 
darbu un ticu, ka iemācīsimies daudz jauna no šīs situācijas. 
Izturību arī turpmāk!”

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu gan valstī, gan Kri-
muldas novada domē ir ieviestas tiešsaistes saziņas formas – 
jau vairāk nekā mēnesi ar novada izglītības iestāžu vadītājiem 
un deputātiem regulāri rīkojam kopīgas videokonferences. Iz-
vēlētais saziņas formāts strādā labi, atsauksmes ir pozitīvas un 
tas nodrošina valstī noteikto distancēšanās prasību ievērošanu. 

No pašvaldības puses esam ieguldījuši pūles, lai padarītu 
aizvien elektroniskāku visu sazināšanās vidi, piemēram, 
Lēdurgas pamatskolai izveidota jauna mājaslapa, gan rinda 
uz bērnudārziem veidojas elektroniski, gan bērnudārzos ir ie-
viests elektroniskais žurnāls, gan darbojās jauna lietvedības 
sistēma, gan būvniecības procesa saziņa sākusies elektroniski 
visā valstī. Nesen esam pabeiguši divu – Turaidas un Gaujas 
kapsētu digitalizāciju, pagājušajā gadā to paveicām Ziemeļu 
kapos. Turpināsim šo procesu. Klāt nākuši daudzi digitāli pa-
kalpojumi, kas īpaši ārkārtējās situācijā ir noderīgi.

Aktuāla ir pārtikas paku izdale skolēniem. Izdali uzsākām 
aprīļa vidū, līdz šim ir izdalītas vairāk nekā 235 pārtikas pakas 
bērniem mūsu novadā vairāk nekā 9400 eiro vērtībā. Ievēro-
jot Ministru kabineta noteikumus, pārtikas pakas pieejamas 
ģimenēm, kuras ir noteiktas kā trūcīgas, maznodrošinātas un 

daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni). Pārtikas paku kom-
plektēšanā lielu darbu ieguldījuši PII “Krimulda” darbinieki. 
Darbu centāmies veikt godprātīgi un atbildīgi. Pārtikas paku 
izsniegšana noslēdzas 26. maijā. 

Ikviens esam pārskatījuši savu darba režīmu, darba veidu, lai 
piemērotos šai situācijai. Straujas izmaiņas piedzīvoja izglītī-
bas iestādes, īpaši skolas, skolotājiem un skolas vadībai bija ātri 
jāpārorientējas uz attālināto mācīšanos procesu, vecāku iesais-
te palielinājās. Paldies par paveikto, vēlu izturību un pacietību 
arī turpmāk! Ar skolu vadītājiem videokonferencēs tiekamies 
regulāri jau kopš aprīļa vidus. Paldies visiem, kas iesaistījušies 
un seko līdzi iespējamiem uzlabojumiem, pārmaiņām, kas vēl 
būtu nepieciešamas. Visi bērni sazinās ar skolotājiem un mācī-
bu process notiek. Arī bērnudārzu darbā notikušas pārmaiņas, ir 
bērnu apmeklējuma skaita kritums. Aprīlī visas iestādes kopumā 

Karogu pacelšana Inciemā valsts svētkus sagaidot

Inciema torņa fasāde un apkārtne pēc rekonstrukcijas
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URDA:  
saimnieko gudri 

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” 
(URDA) šajā laikā aicina “paliecMā-
jās” un rīkojies videi draudzīgi! URDA 
rosina apdomāt, kas jau ir Tavas māj-
saimniecības plauktos, lai nenopirktu 
lieku, neradītu liekus iepakojuma at-
kritumus, bet tajā paša laikā gudri un 
efektīvi saimniekotu savās mājās un 
nodrošinātu interesantu mājmācību sa-
viem bērniem.

URDA vides izglītības pedagogi ir 
izstrādājuši ieteikumus un instrukcijas, 
kā mājas apstākļos izgatavot tīrīšanas 
un kosmētikas līdzekļus, uzkopt, kārtot, 
izmantojot lietotu iepakojumu, kā mājas 
apstākļos piedāvāt aizraujošas un izglī-
tojošas aktivitātes bērniem.

Aizsērējusi izlietne?
Ieber 2 ēdamkarotes sodu notekas 

caurumā, noņemot sietu, lai soda iebirtu 
notekas caurulē. Pēc tam ielej pus glāzi 
etiķi un sākas process. Nekādā gadīju-
mā nevajag ieelpot garaiņus.  

Jāsatīra aiz mājdzīvnieka?
Dažādu smaku noņemšanai derēs eti-

ķis, piemēram, ja kaķis vai suns nokār-
tojies uz paklāja, tad izmanto etiķi un 
ūdeni proporcijā 1:1 un mazgā.

Jāsakārto virtuves skapīši?
Bakalejas produktu (rīsu, griķu, ma-

karonu, miltu, pārslu, garšvielu, utt.) 
pārskatāmai izvietošanai izmanto iz-
lietoto produktu stikla burciņas. Neaiz-
mirsti uz vāciņa atzīmēt produkta lieto-
šanas derīguma termiņu.

Gribi izvairīties no lieku 
atkrtumu radīšanas?

Produktus iegādājies lielos iepako-
jumos.

Mājās vajag vairāk  
brīvas vietas?

Nekrāj lieko, atbrīvojies no atkritu-
miem, piesakot atbilstošu pakalpojumu 
pie sava atkritumu apsaimniekotāja. Ie-
vērojot drošība prasības, apmeklē EKO 
laukumus, kur var nodot pārstrādei de-
rīgas lietas, arī sadzīvē radušos bīsta-
mos atkritumus. 

Valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas apstākļos klātienes nodarbības neno-
tiek.

Uzzini jaunākos padomus pirmais 
www.urda.lv un facebook.com/urda.lv.

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

 apmeklēja aptuveni 10 audzēkņi, tagad šis skaitlis sāk pieaugt. Pēdējās ziņas liecina, ka 
pirmskolas izglītības iestādes kopumā apmeklē 80 bērnu.

Sociālajam dienestam un bāriņtiesai ir papildus darbs šajā situācijā, kaut gan pa-
balstu lavīna nav sākusies. Sekojam līdzi situācijai, lai tiem, kuriem būtu nepiecie-
šams, tiktu sniegts atbalsts. 

Šis ir laiks, kad ēkas stāv tukšākas, jāsaglabā arī modrība saistībā ar iestāžu un 
ēku drošību, durvju slēgšanu, signalizāciju, dūmu detektoru darbību. Esmu vieso-
jies daudzas novada iestādes un ar redzēto esmu apmierināts, jo visās ir izvietoti 
gan informatīvi plakāti, gan roku dezinfekcijas līdzekļi. Svarīgi, lai sevi pasargātu, 
ikvienai darbībai pieiet atbildīgi un profesionāli.

Noslēgusies lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija, kuru novadnieki aktīvi iz-
manto. Turpinās vairāki infrastruktūras sakārtošanas darbi. Pazemes atkritumu 
konteineru izbūve Raganā, autostāvvietas izbūve pie Krimuldas doktorāta Raganā. 
Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Lēdurgā, rudenī atklāsim ne tikai gājēju taku, 
bet arī uzstādīsim sagatavotās planšetes ar aprakstiem par Lēdurgas ciema vēsturi. 
Notiek ēkas fasādes remonts Lēdurgas Dendroparkā, ēkas fasādes renovācija Inciema 
ūdenstornim, parka sakārtošana ar celiņiem un apgaismojumu, kur darbi tiks pabeigti 
šajā rudenī. 30. aprīlī, pirms Latvijas valsts svētkiem, Inciemā tika pacelti trīs karogi: 
Eiropas savienības, Latvijas, Krimuldas novada, uzstādītājos karogu mastos. Esam 
saņēmuši Eiropas projekta līdzfinansējumu Anšlava Eglīša piemiņas telpas ierīko-
šanai. Sazinoties ar rakstnieka A. Eglīša radiniekiem, viņi bija patīkami pārsteigti, 
piekrita atbalstīt šo projektu ar stāstiem un atmiņām. Krimuldas Tautas nama ama-
tierteātris arī ir iesaistījies, gatavojot iestudējumu rakstnieka A. Eglīša darbam. Vē-
los izteikt pateicību radošajam kolektīvam, kas, ievērojot distancēšanās nosacījumus, 
mēģinājumu procesu veic attālināti. Cerot, ka Inciemā septembrī drīkstēsim svinēt 
darbu veikuma rezultātu. 

Viena no pašvaldības prioritātēm jau vairākus gadus ir graustu sakopšana. Inciemā 
pašvaldība kopā ar privāto investoru ir uzsākusi vienas tādas ēkas sakārošanu. Tādi 
bēdu brāļi mums ir vai katrā ciemā. Darbs notiek lēnām, bet pozitīvā virzienā, patei-
coties atbildīgo dienestu iesaistei.

Vēl plānojam paveikt nozīmīgus darbus: Krimuldas vidusskolas stadiona rekons-
trukciju, Krimuldas vidusskolas peldbaseina fasādes sakārtošanu, Lēdurgas kultūras 
namā un, cerams, arī Lēdurgas bērnudārzā apkures katla maiņu. Uzsākta Turaidas 
kapsētas paplašināšana. Plānota gājēju taku un apgaismojuma izbūve vairākos nova-
da ciematos, Raganā plānots sakārtot apgaismojumu Skolas ielā, Saules ielā, Gavēņu 
ielā, Vidus ielā, Ceriņu ielā. 

Vairākus gadus īpašu uzmanību pievēršam grants ceļu sakārtošanai novadā, kas ir paš-
valdības pārziņā. Katra gada pašvaldības budžetā plānojam vēsturiski lielākos līdzekļus 
ceļu sakārtošanai. Pagājušajā gadā tika sakārtoti aptuveni 15 kilometrus grantētā ceļa no 
150 pašvaldības pārziņā esošajiem ceļiem. Šogad plānots sakārtot aptuveni 25 kilometrus 
grantēto ceļu, gan par pašvaldības, gan  Eiropas Savienības projektu līdzekļiem. 

Domes priekšsēdētājs vēl: “Godātie novadnieki, lai kopīgiem spēkiem, plecu pie 
pleca izdodas iziet cauri ārkārtējās situācijas laikam, saglabājot gaišu domu un stip-
ru veselību!”

Lieldienu svētkos skaisti bija noformēts katra ciemata centrs
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Pagarināta pieteikšanās  
projektu konkursam  

daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām
Līdz 5.jūnijam pagarināta pieteikumu iesniegšana Krimuldas novada pašvaldības 

izsludinātam projektu konkursam “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”.

Projekta konkursam pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. jūnijs līdz 
plkst. 12:00.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 3. jūlijam projektu iesniedzējiem pa 
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.

Provizorisks darba plāns:
02.03.2020. Projektu konkursa izsludināšana
05.06.2020. Projekta konkursa pieteikumu pieņemšanas gala termiņš
08.06.-19.06.2020. Projektu izvērtēšana
29.06.-03.07.2020. Apstiprināto projektu paziņošana
03.07.-30.10.2020. Līgumu slēgšana, veicamo darbu saskaņošana ar Krimuldas novada 
būvvaldi, ja nepieciešams. Projektu īstenošana
30.10.-13.11.2020. Realizēto projektu izvērtēšana, Projekta atskaišu iesniegšana Pašval-
dībā

 

Konkursā tiks atbalstīti:
 ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumi;
 būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
 ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, koplietošanas telpu logu un durvju 

nomaiņa, ja pieprasītais līdzfinansējums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, 
renovācijai, kāpņu telpu remonts u.c.
 
Jautājumos par konkursa projektu pieteikumu sagatavošanu zvanīt: tālr.: +371 25549748 

vai rakstīt uz e-pastu: inga.kerzuma@krimulda.lv, Krimuldas novada domes  Attīstības 
nodaļa.

Informācija par Projekta iesniegšanai nepieciešamiem dokumentiem, Projektu izvērtē-
šanu un īstenošanu atrodama www.krimulda.lv, sadaļā Projekti.

Dokumenti iesniedzami: Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā Klien-
tu apkalpošanas centrā (Parka iela 1, Ragana) vai arī nosūtāmi pa pastu: Krimuldas nova-
da dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. LV-2144.

Informāciju sagatavoja Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 
tālr.: +371 25549748, e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome atsavina – pārdod par brīvu cenu (arī nosacītā cena) 
9000 EUR (deviņi tūkstoši euro), ieskaitot PVN, pašvaldības kustamo mantu – au-
togreideri  NORDVERK 170 HS, valsts reģistrācijas Nr. T5714LL, 1990. izlaiduma 
gads. 
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu un atsavināšanas noteikumiem 
var iepazīties Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā un mājaslapā www.krimulda.lv. 
Pieteikšanās uz atsavināmās mantas pirkšanu Krimuldas novada domē līdz 2020.gada 
1.jūnija plkst.17.00. 
Līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas 
Nr.90000068799, jāiemaksā nodrošinājums 900 EUR ar maksājuma mērķi "Kustamās 
mantas – autogreidera NORDVERK 170 HS  atsavināšanas nodrošinājuma summa".
Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā reģistrēts viens 
pretendents, Izsoļu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta 
atzīšanu par autogreidera NORDVERK 170 HS pircēju un uzaicina pretendentu vienas 
nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Maksāju-
mi veicami 100% euro. Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, komisija izsūta 
pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē 2020.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Kri-
muldas novada domes telpās.
Par atsavināmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Krimuldas novada domes iz-
pilddirektora vietnieku, tālr. 26514586.

Aktuāla informācija 
Krimuldas novada pašvaldības 

dome atkārtoti aicina Raganas ciema 
un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
niekus veikt darbības zemes pievieno-
šanai pie dzīvokļa īpašumiem un reģis-
trēt to zemesgrāmatā. 

Lūdzam arī Turaidas ciema Rožu 
ielas 2 dzīvokļu īpašniekus iesniegt 
iesniegumus pašvaldībā par zemes pie-
vienošanu pie dzīvokļa īpašumiem.

Neskaidrību gadījumā interesēties 
pie Nekustamā īpašuma un zemes lie-
tu speciālistes Anitas Viškeres, e-pasts 
anita.viskere@krimulda.lv., tālr. 25140634.

Apmeklētājus (pēc sazināšanās pa tāl-
runi) Krimuldas pagasta Raganā pieņem 
Būvvaldē, Saules ielā 1A, PIRMDIENĀS 
(par citu laiku jāvienojas atsevišķi).

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, 

ar š.g. 1.aprīli  
Krimuldas vidusskolas 

peldbaseina peldsezona 
 tika SLĒGTA!

Informēsim jūs par mūsu 
tālāko darbību, 

līdzko būs kādas izmaiņas.
Neizlietotos ABONEMENTUS varēsiet 

izmantot rudenī,  
ar 2020./2021. gada peldēšanas sezonas 

sākumu 1,5 mēneša laikā.

No 20. maija Krimuldas 
vidusskolas peldbaseina 

trenažieru zāle ir atvērta!
Apmeklējums saskaņā ar grafiku un 

ievērojot visus LV valdības pieņemtos 
lēmumus!

MAIJĀ UN JŪNIJĀ

P., O., T., C. 

pl.12.00,
pl.14.00,
pl.16.00,
pl.18.00

*bez dušām
Lai pieteiktos trenažieru zāles 

apmeklējumam, lūdzu,  
sazināties pa mob.t. 26161322

Divi cilvēki ik pa divām stundām  
vienā pieraksta laikā!

Norēķināšanās par pakalpojumu tikai ar 
precīzu skaidru naudu vai ar abonementu.

Ņem vērā, ka atļauts trenēties 1 stundu, 
ievērojot 2 metru distanci,  

dezinficējot inventāru pirms un pēc treniņa.
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Visi Latvijas ugunsdzēsēji un glābē-
ji 17. maijā atzīmēja Ugunsdzēsēju un 
glābēju dienu, kā arī Ugunsdzēsības 
Latvijā 155. gadadienu. Visa uguns-
dzēsība ir sākusies tieši no brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrībām, tā pastāstīja 
Krimuldas novada Brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrības (BUB) valdes priekšsēdē-
tājs Kaspars Vainovskis, vietniece Ance 
Pētersone un sekretārs Jānis Rubīns. Kri-
muldas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsē-
ju biedrība tika nodibināta pērn jūnijā. 

Kaspars Vainovskis pastāstīja par ak-
tualitātēm.

Kopā varam vairāk
Ugunsdzēsēju un glābēju dienā Krimul-

das novada BUB vārdā vēlos pateikt lielu 
paldies cilvēkiem, kuri ir izpratuši un atbals-
tījuši brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.

Īpašu paldies gribu teikt Andim Anto-
novam, Rinaldam Dimiņam, Naurim Bok-
šam, Mārtiņam Treijam, Ivo Daņilovam, 
Ulvim Lehtla-Frolovam, kā arī Husqvarna 
Latvija pārstāvim Armandam Satrovskim. 
Kopā mēs varam vairāk!

Risinām sarunas ar Krimuldas novada 
pašvaldību par iespējamo sadarbību un at-
balstu biedrībai.

Aktivitātes
20. aprīlī Krimuldas un Inčukalna no-

daļas tikās kūlas dzēšanas mācībās, kurās 
izmantoja jauno aprīkojumu – lapu pūtēju, 
kas ir spēcīgākais, jaudīgākais modelis. 
Šis agregāts ir labi pielietojams arī krūmu 
un meža degšanas gadījumā, kur netiek 
klāt ar citiem līdzekļiem. 

Šogad mums bija izsaukums uz “Put-

nusalām”. Neilgi pēc mācībām devāmies 
dzēst kūlas ugunsgrēku. Lēdurgas brīvprā-
tīgie ugunsdzēsēji vairākas reizes steigu-
šies palīgā dzēst kūlu.

Uguns vieglprātību nepiedod
Dzīvē ir nācies sastapties ar situācijām, 

kas liek saprast uguns bīstamību un ne-
prognozējamību. Savā iepriekšējā darbā 
ceļu būvē ne bieži, bet reizēm notika teh-
nikas aizdegšanās un tur sapratu tās no-
pietnību. Nav pieļaujama tāda doma un 
attieksme: “Ko tur, gan jau kāds cits at-
brauks.” Uguns jādzēš visiem, kas tai brīdī 
ir spējīgi būt blakus. Mēs varam gaidīt, bet 
uguns negaidīs, tā vieglprātību nepiedod. 
Ugunsgrēka gadījumā ātrums ir ļoti sva-
rīgs un noteicošs, lai sekas būtu mazākas. 
Un tieši vietējie, brīvprātīgie ugunsdzēsēji, 
labi pārzinot novada teritoriju, negadījuma 
vietā var ierasties ātrāk.

  
Gaidām brīvprātīgos 

ugunsdzēsējus
Šobrīd varam rēķināties ar desmit brīv-

prātīgajiem ugunsdzēsējiem, jo visiem ir 
pamatdarbs, un tāpēc, ne vienmēr brīdī, 
kad viņi ir vajadzīgi, ir sasaucami vai sa-
zvanāmi. Piemēram, Inčukalna nodaļā ir 
20 brīvprātīgie, kas ļauj vieglāk nokom-

Ugunsdzēsībai Latvijā 155. jubileja!

plektēt 4 vai 5 ugunsdzēsējus, kuri nepie-
ciešami, lai dotos izsaukumā. 

Aicinu cilvēkus, novada patriotus, kuri 
vēlas palīdzēt līdzcilvēkiem, atbalstīt brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju kustību. Mēs palī-
dzam ne tikai dzēst ugunsgrēkus, bet arī 
nozāģēt uz ceļa kritušos kokus un risināt 
citas saistošas problēmas. 

Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju tomēr nevar 
būt kurš katrs. Šim cilvēkam jābūt ne tikai 
atbildīgam, bet arī uzticamam. Tāpēc pirms 
pieņemt par brīvprātīgo ugunsdzēsēju, iz-
vērtējam katra interesenta morālo stāju.

Paldies Jānim Rubīnam
Tagad esmu sertificēts ugunsdzēsējs, šajā 

jomā iesaistījos kopš biedrības dibināšanas. 
Jānis Rubīns mani iedvesmoja tam pievēr-
sties un būtībā ir mans skolotājs. Jānis ir 
profesionālis ugunsdzēsības jomā! Turklāt 
viņš ir ne tikai zinošs, bet arī atbalstošs, 
labestīgs cilvēks. Viņš nekad neatsaka pa-
domu, palīdzību. Pateicos viņam par neno-
gurstošo darbību, aktivitātēm, lai popula-
rizētu, skaidrotu, informētu sabiedrību par 
ugunsdrošības profilakses nepieciešamību, 
lai novērstu ugunsnelaimi.

Aktualitātēm var sekot 
www.facebook.com/pg/Krimuldasbub/postsplkst. 

No labās puses: Kaspars Vainovskis, Andis Antonovs, Mārtiņš Treijs. Attēlā redzams jaudīgais 
lapu pūtējs, kuru izmanto arī ugunsgrēku dzēšanā

APSVEICAM!

Sveicam Krimuldas novada Brīvprātīgos 

ugunsdzēsējus Ugunsdzēsēju un glā-

bēju dienā un Latvijas ugunsdzēsības 

155. gadskārtā. 

Vēlam saglabāt degsmi un arī turpmāk 

mūs sargāt no ugunsgaiļa knābieniem..

Krimuldas novada dome

Novada ziņas
 Krimuldas Tautas nama Raganas amatierteātris, strādājot 
attālināti un paliekot katrs savās mājās, tomēr satikās! Mē-
ģināja un filmēja, saskaņoja un pilnveidoja, kamēr tapa “Ža-
gatiņa žadzināja”. Raganas amatierteātris nodod skatītājiem 
padarīto: "Mūsu novada žagatiņas sadzirdēja un noskatīja, kā 
ikdienišķas sarunas un situācijas pārvēršas anekdotēs. Anek-
dotes ir mūsdienu folklora. Un “folklora ir tautas dzīvības 
 pazīme!""

Paldies amatierteātra režisorei Zanei Zīlei, filmas veido-
tājam Jānis Sirmajam, aktieriem: Jūlijai Bieziņai, Kārlim 
Ozolam – Ozoliņam, Intaram Pučuram, Madarai Pučurei, 
Ritvaram Pučuram, Jānim Rubīnam, Sindijai Sirmajai, Dacei 
 Višerei.

Liels paldies Kristīnei Pučurei, Dainim Kļaviņam un visiem, 
 visiem, kuri filmēja, kuri pacieta studiju mājās.
 No 13. maija Turaidas muzejrezervāts atver apmeklētā-
jiem brīvdabas ekspozīcijas. 

Turaidas muzejrezervāts apmeklētājiem atver brīvdabas eks-
pozīcijas un izstādes teritorijā, ievērojot Kultūras ministrijas 
rīkojumā noteiktās prasības par sociālās distancēšanās nodroši-
nāšanu muzejos. Turaidas muzejrezervāts maijā atvērts apmek-
lētājiem būs katru dienu bez brīvdienām no plkst. 10.00 līdz 
20.00 un biļetes būs iegādājamas uz vietas Apmeklētāju centrā 
bez iepriekšējas pierakstīšanās.

Vairāk informācijas mājaslapā:
 www.turaida-muzejs.lv
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Krimuldas novada Sociālais dienests 
atgādina iedzīvotājiem, kuriem jau ir 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss, un izziņām derīguma 
termiņš beidzies šajā ārkārtējās situāci-
jas laikā, tās automātiski ir pagarinātas 
uz visu šo laiku un vēl mēnesi pēc ār-
kārtas situācijas beigām (šobrīd līdz 30. 
jūnijam). Lai no jauna iegūtu trūcīgā vai 
maznodrošinātā statusu, jāvēršas te-
lefoniski Sociālajā dienestā zvanot pa 
mob.t.27737306 vai rakstot uz e-pastu: 
socilaisdienests@krimulda.lv.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai 
maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 
eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt 
arī Eiropas atbalstu – pārtikas preču un 
pirmās nepieciešamības preču komplektus. 
Informācija Krimuldas novada Sociālajā 
dienestā zvanot pa mob.t. 27737306 vai 
27787748.

Iedzīvotājiem ārkārtas situācijās ir ie-
spēja saņemt pabalstu krīzes situācijā – 
80 EUR, ko piešķir Krimuldas novada 
Sociālais dienests. Katru gadījumu sociālie 
darbinieki izvērtē individuāli saskaņā ar 
Labklājības ministrijas norādēm un Kri-
muldas novada saistošajiem noteikumiem. 
Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un 
vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām 
pašvaldība ģimenēm (personām), kurām 
tiek izmaksāts šis krīzes pabalsts 80 EUR 
apmērā krīzes situācijā, papildus tiks iz-
maksāts 50 EUR par katru aprūpē esošo 
bērnu līdz 18 gadu vecumam. Piemaksu 
par bērniem valsts pašvaldībai kompensē 
100% apmērā.

Kā skaidro Labklājības ministrija, 
pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes 
situācijā, ja ģimene (persona) atbilst, pie-
mēram, kādam no šiem kritērijiem:
 ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo 

situāciju nav ienākumu (piemēram, per-
sona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir 
piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašno-
darbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai 
uz cita veida līguma pamata nodarbinātas 
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

 ģimenei (personai) ir radušies papildus 
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodo-
ties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos 
no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd 
jebkuras citas valsts (piemēram, ienāku-
mi un uzkrājumi iztērēti papildus mājok-
lim, viesnīcai, transportam, u.c.);

 ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies 
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
 
Vienlaicīgi dīkstāves palīdzības un krī-

zes pabalstu saņemt nevarēs! Nebūs iespē-
jams vienlaicīgi pretendēt uz diviem pabal-
stiem – pabalstu krīzes situācijā, ko maksā 
pašvaldība, un dīkstāves palīdzības pabal-
stu, ko izmaksā valsts. To nosaka ceturt-
dien, 30. aprīlī, valdības sēdē pieņemtais 
likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likumā”. Tie 
vēl ir jāpieņem Saeimā. Likumprojekts ļauj 
pašvaldībām arī nepiemaksāt pie krīzes 
pabalsta 50 eiro mēnesī par katru pabalsta 
saņēmēja ģimenē augošo bērnu gadījumā, 
ja šī summa būs jau piešķirta kā piemaksa, 

saņemot dīkstāves palīdzības pabalstu.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un soci-

ālās palīdzības likumu krīzes situācija ģi-
menē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spē-
kiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai 
materiāla palīdzība.

Par iespējām un tiesībām saņemt pabal-
stu krīzes situācijā iedzīvotāji var konsul-
tēties, zvanot pa mob.t.27737306.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (perso-
nu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsū-
tīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgrie-
šanos no citas valsts, rīkojumu par bezalgas 
atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu doku-
mentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma 
pieņemšanai.

Pabalsta saņemšanai pieprasītājam jāvēršas 
Sociālajā dienestā ar iesniegumu un dokumen-
tiem, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus 
un pamato materiālas palīdzības nepiecieša-
mību. Vispirms nepieciešams konsultēties ar 
Sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski vai 
pa e-pastu socialaisdienests@krimulda.lv.

Krimuldas novada Sociālais dienests 
turpina darbu un apkalpo iedzīvotājus ne-
klātienē, aicinot klientus par jebkuriem 
jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzī-
bu, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm 
sociālā riska situācijās, konsultēties telefo-
niski vai elektroniski.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada Sociālais dienests

Mob.t. 27737306
e-pasts: socialais.dienests@krimulda.lv

Atbalsta iespējas iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā 
Krimuldas novadā

Ministru kabinets 2020. g. 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo 
situāciju Latvijā līdz 2020. g. 9. jūnijam, vienlaikus atbalstot vai-
rāku ierobežojošu pasākumu atvieglošanu attiecībā uz mācību 
procesu. Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka saistībā ar 
pieņemtajiem lēmumiem “bērnudārzi tāpat kā līdz šim strādās 
dežūrgrupu režīmā, bet grozījumi valdības ārkārtējās situācijas 
rīkojumā attiecībā uz 5-6 gadus veco bērnu mācību procesu 
paredz, ka izglītības iestāde varēs lemt par mācībām klātienē 
šiem bērniem, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei. Vai tās 
būs pāris nedēļas jūnijā, jūlijā vai augustā, par to katras pirms-
skolas izglītības iestādes dibinātājs varēs lemt, ņemot vērā epi-
demioloģisko situāciju valstī un bērnu vajadzības.”*

Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
des darbu turpina dežūrgrupu režīmā. Lai nodrošinātu bērnu 
sagatavošanu 1. klasei, tiek turpināts gan attālinātais mācību pro-
cess, gan klātienes apmācības (tiem bērniem, kuri apmeklē pirms-
skolas izglītības iestādi). 

Atgādinām, ka audzēkņu vecākiem attālināti pieejamas logopē-
da, psihologa un medmāsas konsultācijas. Par speciālistu pieeja-
mību un citiem neskaidriem jautājumiem vecāki aicināti sazināties 
ar attiecīgo bērnudārzu vadītājiem.

Dežūrgrupas tiek nodrošinātas:
 audzēkņiem, kuru vecāki strādā Covid-19 izplatības apkarošanā 

iesaistītajās nozarēs, 
 audzēkņiem, kuriem nav citu pieskatīšanas iespēju, 
 audzēkņiem, kuru ģimenes locekļi pēdējo 14 dienu periodā nav 

bijuši ārvalstīs, 
 audzēkņiem, kuru ģimenes locekļi nav bijuši kontaktā ar Co-

vid-19 saslimušajiem.

Lai mazinātu inficēšanās risku ar koronavīrusu Covid-19, vecā-
ku ievērībai atgādinām, ka katras pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājs savā iestādē nosaka drošības pasākumu kārtību, kura ir 
jāievēro. Tostarp stingri noteikts ievērot divu metru distancēšanos 
vienam no otra, nepieļaujot drūzmēšanos.

Pašvaldība aicina ģimenes izvērtēt bērnudārza apmeklējuma ne-
pieciešamību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas ar 
valdības 7. maija lēmumu pagarināta līdz 9. jūnijam!

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus aizpildīt aptaujas anke-
tu par mācībām klātienē, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei – 
https://ej.uz/dezurgrupas.
*https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4069-ieverojot-visparejus-piesardzibas-pasakumus-
vares-vairak-macities-un-sportot (skatīts 11.05.2020.)

Informācija vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas 1. klasē
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Raganas daudzdzīvokļu māju kvartālos 
pazemes konteineru laukumi

Modernizējot atkritumu apsaimnieko-
šanas infrastruktūru, padarot estētiskāku 
un pievilcīgāku apkārtējo vidi daudzdzī-
vokļu māju kvartālā, Krimuldas novada 
Raganā izbūvēti trīs pazemes atkritumu 
konteineru laukumi. 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis: “Pazemes konteineru izvietošana 
daudzdzīvokļu māju kvartālos ir apkārtējai 
videi draudzīgs risinājums, kuru ZAAO, 
sadarbībā ar pašvaldībām, ievieš savā dar-
bības reģionā. Laukumu izveide sākta jau 
2008. gadā, šobrīd iedzīvotāju ērtībām pie-
ejami jau 43 laukumi. Šādu pazemes kon-
teineru laukumu izveide ir iespējama tad, 
ja namu apsaimniekotājs uzsāk sarunas ar 
ZAAO, lai izvērtētu jauna laukuma veido-
šanas iespējas un lietderību. 

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 
Linards Kumskis: “Man ir prieks, ka mēs 
evolūcijas ceļā, pakāpeniski darot, arvien 
uzlabojam un modernizējam mūsu dzīves 
telpu. Labiekārtojot vienu objektu, palieli-
nās vēlme labiekārtot nākamo. Pašvaldības 
galvenais uzdevums ir radīt dzīves telpu, 
kas ir sakārtota, droša un patīkama ikvie-
nam novada iedzīvotājam un viesim. Plāno-

jam nākotnē šādu projektu īstenot arī citos 
Krimuldas novada ciemos. Atgādinu, ka 
laukumi paredzēti konkrēto daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāju lietošanai, privātmāju ie-
dzīvotājiem jābūt noslēgtiem individuāliem 
līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu 
savās mājsaimniecībās.”

Līdz ar pazemes atkritumu konteineru 
laukumu izbūvi, iedzīvotājiem ir vairāki 
būtiski ieguvumi. Viena daļēji zem zemes 
ierakta konteinera ietilpība ir piecreiz lie-
lāka nekā esošajiem 1,1 m3 konteineriem. 
Tikai viena trešdaļa no jaunā konteinera 
atrodas virszemē, bet divas trešdaļas - zem 
zemes. Jaunie konteineri ļauj ietaupīt vietu 
iekšpagalmos, tie ir jātukšo retāk, līdz ar 
to mazāk tiek noslogoti iekšpagalmu ceļi. 
Novērots, ka minēto konteineru laukumu 
izbūve, rosina māju iedzīvotājus vēl citiem 
pagalmu labiekārtošanas projektiem.

Katrā laukumā ir iebūvēti trīs pazemes 
konteineri, divi no tiem paredzēti nešķiro-
tiem sadzīves atkritumiem, bet viens – otr-
reizējai pārstrādei derīgam iepakojumam – 
papīram, polietilēnam, metālam. Papildus 
blakus novietots viens virszemes kontei-
ners pudeļu un burku stiklam. 

ZAAO kopā ar pašvaldībām, attīstot mo-
dernu atkritumu apsaimniekošanu, jau vai-
rākus gadus izbūvē arvien jaunus pazemes 
konteineru laukumus. Līdz šim tie izveido-
ti Cēsīs, Limbažos, Valmierā, Valmieras 
pagastā, Smiltenē un tagad arī Raganā.

Ko ievietot kurā 
konteinerā?

STIKLA PUDELES UN BURKAS – 
Paredzēts izskalotām stikla pudelēm un 
bukām, var būt ar etiķetēm un metāla vā-
ciņiem un gredzeniem! Nedrīkst ievietot 
logu, spoguļa stiklu un dažādus citus stikla 
izstrādājumus. 

VIEGLAIS IEPAKOJUMS – PAPĪRS, 
METĀLS, POLIMĒRI – Paredzēts dzē-
rienu pakām, kartona kastēm, avīzēm, 
žurnāliem, papīram, metāla priekšmetiem, 
PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmē-
tikas iepakojumam, nečaukstošiem maisi-
ņiem, kannām.  

NEŠĶIROTI SADZĪVES ATKRI-
TUMI – pārstrādei nederīgs materiāls. 
Paredzēts konfekšu, saldējumu papīram, 
čaukstošam pārtikas iepakojumam, vien-
reizlietojamiem traukiem, pārtikas vaku-
uma iesaiņojumiem, dzīvnieku barības 
iesaiņojumam, plastmasas un putuplasta 
pārtikas iesaiņojuma kastītēm, pārtikas 
termo iepakojumam, fajansa, porcelāna, 
stikla traukiem, keramikas izstrādāju-
miem, tekstilam, higiēnas precēm, saplēs-
tām rotaļlietām un citiem sadzīves atkri-
tumiem.

Būvniecības, lielgabarīta un zaļos at-
kritumus aizliegts ievietot konteineros vai 
novietot blakus tiem, šos materiālu veidus 
iespējams nodot Raganas EKO laukumā 
pēc cenrāža.

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Sadarbības partneri: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants, Kri-
muldas novada domes izpilddirektors Laimonis Ozols, ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis

Jaunie konteineri (tāpat kā vecie) paredzēti ciemata daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri arī 
maksā SIA “ZAAO” par to apsaimniekošanu
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EKO punkti –  
tikai šķirotiem atkritumiem

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldībās iedzīvotā-
jiem jau gadiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu 
bezmaksas nodošanai. Klientu aptaujas un ikdienas komunikā-
cija ar klientiem ļauj secināt, ka atkritumu šķirošanā ir ieintere-
sēta arvien lielāka iedzīvotāju daļa.

EKO punktu sistēma ir izveidota, lai atbalstītu iedzīvotājus – 
dotu iespēju samazināt sadzīves atkritumu apjomu, par kura izve-
šanu jāmaksā mājsaimniecībai, lai cilvēki varētu dzīvot atbilstoši 
zaļajai domāšanai un realizēt videi draudzīgus paradumus, kā arī 
lai samazinātu ietekmi uz vidi – samazinātu noglabājamo atkritu-
mu apjomu un nodotu izejvielas otrreizējai pārstrādei.

Tomēr arvien tiek konstatēti gadījumi, kad godprātīgi sašķirotais 
tiek neatgriezeniski sabojāts ar neatbilstošu saturu. Neatbilstošs ir 
nevis neatpazīts kāds no pārstrādei derīgiem polimēra veidiem, 
bet, piemēram, tīšu prāt pieliets konteiners ar nezināmas izcelsmes 
šķidrumiem, piebērts ar pelniem, saslaukām, zaļajiem atkritumiem 
un piepildīts ar autiņbiksītēm, medicīnas atkritumiem, nešķirotu 
sadzīves atkritumu maisiem. Pašvaldības atsevišķos gadījumos 
ir spiestas pieņemt lēmumu par EKO punktu likvidēšanu, 
ja ilgstoši neizdodas uzturēt kārtību pie konteineriem vai par to 
satura tukšošanu ir jāmaksā dēļ tā, ka tas ir pārstrādei nederīgs. 
Iedzīvotāji par līdzcilvēku negodprātīgas rīcības konstatēšanu ir 
aicināti nekavējoties informēt pašvaldības policiju vai pašvaldību 
atbildīgos darbiniekus, jo šāda rīcība ir administratīvi sodāma. 
Vairākas pašvaldības situācijas uzlabošanai jau ir uzstādījušas pie 
EKO punktiem novērošanas kameras.

Lai EKO punkti pārstrādei derīgo materiālu bezmaksas nodoša-
nai arī turpmāk būtu pieejami:
1. Katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam līgumam par 

nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru apsaimniekošanu, 
tad nebūs nepieciešamība meklēt pilsētvidē vai nomaļās vietās 
iespēju no atkritumiem atbrīvoties nelegāli. Atbildību slēgt at-
kritumu apsaimniekošanas līgumu nosaka pašvaldību saisto-
šie noteikumi. Līgumu ar SIA “ZAAO” var noslēgt zvanot pa 
tālr.64281250 vai rakstot ziņu epastā zaao@zaao.lv, kā arī aiz-
pildot pieteikumu uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv sadaļā 
PIETEIKT PAKALPOJUMU.

2. Ievēro norādes uz konteineriem par tajos ievietojamo saturu. 
Jebkāda veida maisu novietošana pie konteineriem ir aizliegta. 
Īpaša vērība pareizai atkritumu apsaimniekošanai jāpievērš 
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai netiktu ap-
draudēta līdzcilvēku un atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu sniedzēju veselība! Šķirošanas konteineros nedrīkst 

izmest individuālās aizsardzības līdzekļus – maskas, cimdus, 
arī higiēnas preces, vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus 
un medicīnas atkritumus!

Uz šķiroto atkritumu konteineriem jeb EKO punktiem iedzīvotāji 
var nogādāt šķirotus atkritumus un izmest tos divos speciāli marķē-
tos konteineros, no kuriem viens paredzēts pudeļu, burku stiklam, 
bet otrs- papīram, polietilēnam, PET pudelēm, sadzīves ķīmijas 
un kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam. 

Šķiro atkritumus pareizi!
Konteiners papīram, polietilēnam,  

PET pudelēm, metālam

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Papīra un kartona atkritumi 

Biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
grāmatas, iepakojuma papīru, 
kartonu, gofrētu kartonu, pārti-
kas dzērienu tetrapakas, elopa-
kas. Materiāliem ir jābūt tīriem, 
bez organisko materiālu (ēdiena 
atlikumiem, eļļām u.c.) piejauku-
miem. 
Kartona kastes pirms izmešanas 
konteinerā ir jāizjauc un jāsapla-
cina.

NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas traukus, papīra dvie-
ļus un salvetes, folija iepakojuma 
materiālu (čipsu pakas, saldēju-
ma papīrus), līmpapīrus, fotopa-
pīrus utt.

Polietilēna atkritumi 
Polietilēna plēves un plastmasa 
kannas, spaiņus, kastes, pudeles, 
sadzīves ķīmijas un kosmētikas 
plastmasas iepakojums (LDPE; 
HDPE). Tam ir jābūt tīriem.

NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas plastmasas traukus, 
krējuma un margarīna trauciņus, 
skābbarības ruļļu plēves, rotaļlie-
tas u.c. cietās plastmasas veidu 
izstrādājumus (PP; PS; PVC). 

PET dzērienu pudeles 
Visa veida un krāsu izlietotas 
plastmasas pārtikas dzērienu pu-
deles. Pudeles var būt ar korķiem 
un etiķetēm. Dzērienu pudeles 
nav jāmazgā. Pirms izmešanas 
pudeles ir jāsaplacina.

NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas traukus, kečupa un 
eļļas pudeles un citus plastmasas 
izstrādājumus. 

Metāls
Visa veida metāla iepakojumus 
un metāla priekšmetus.

Konteiners pudeļu un burku stiklam

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Stikla iepakojums - pudeles un burkas

Stikla iepakojuma atkritumus un 
lauskas. Visa veida stikla pudeles 
un burkas. Var būt ar metāla gre-
dzeniem, riņķiem un etiķetēm.

NEDRĪKST mest stikla burkas 
un pudeles ar pārtikas un ķīmisko 
atkritumu piejaukumu. Nedrīkst 
mest logu stiklu, spoguļus, lampu 
kupolus, keramikas izstrādājumus 
(balzama pudeles), automašīnu 
logu stiklu, pakešu logu stiklu.

Jautājumu gadījumā konsultējies! ZAAO speciālisti ārkārtējās 
situācijas laikā konsultē attālināti pa tālr.64281250 katru darba 
dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Tiklīdz beig-
sies valstī noteiktie ierobežojumi COVID-19 ierobežošanai, tiks 
atsāktas uzņēmuma speciālistu klātienes  konsultācijas arī iedzī-
votāju forumos un daudzdzīvokļu māju sanāksmēs.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane, 

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Krimuldas novada domes sēdē 27. martā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Izpilddirektora   informācija.
Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu 
izpildi un notiekošo pašvaldībā.
Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane un Garlība Mer-
ķeļa Lēdurgas pamatskolas direktore Maija Kalniņa, izmantojot 
video konferences  formātu, informē deputātus par mācību norisi 
attālināti.
 Par  zemes transformāciju.
1&
1. Piekrist 5,85 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes, vairāk 

vai mazāk,  apmežošanai  īpašuma “Lielrentes” zemes vienībā  
ar kopējo platību 13,77ha.

2. Piekrist 5,14 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apme-
žošanai  īpašuma “Tilgaļi” zemes vienībā  ar kopējo platību 
21,86 ha.

2&
1. Piekrist plantācijas meža ierīkošanai 1,98 ha platībā  īpašuma 

“Vējvidi” zemes vienībā  ar kopējo platību 1,98ha.
2. Uzdot zemes īpašniekam ievērot VSIA “Zemkopības ministri-

jas nekustamie īpašumi” noteiktās  prasības:
 2.1. Platību apmežošanas ieceres realizācijas rezultātā nav pie-

ļaujama hidromelioratīvā stāvokļa  pasliktināšanās objektam 
pieguļošajās platībās, blakus esošajos vai citos īpašumos;

 2.2. Sertificētam meliorācijas speciālistam  veikt meliorācijas 
sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību, nosakot 
nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai at-
tiecīgo meliorācijas sistēmu norakstīšanu;

 2.3. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūves dar-
bus, projektu saskaņot VSIA ZMNĪ Zemgales reģiona melio-
rācijas nodaļas Rīgas sektorā.

3&
1. Piekrist 8 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežoša-

nai  īpašuma “Diķi 1” zemes vienībā.
2. Uzdot zemes īpašniekam ievērot VSIA “Zemkopības ministri-

jas nekustamie īpašumi” noteiktās  prasības:
 2.1. Platību apmežošanas ieceres realizācijas rezultātā nav pie-

ļaujama melioratīvā stāvokļa  pasliktināšanās teritorijās, no 
kurām caur apmežojamo platību notiek ūdens novadīšana;

 2.2. Platību apmežošanas ieceres realizācijas rezultātā nav 
pieļaujam  melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās valsts nozīmes 
un koplietošanas meliorācijas sistēmās;

 2.3. Izvērtēt iespējas un risinājumus drenu sistēmu kolektoru 
aizstāšanai ar susinātājgrāvjiem;

 2.4. Zemes īpašniekam  mēneša laikā pēc pārmaiņām meliorā-
cijas sistēmā , rakstveidā par to jāinformē VSIA ““Zemkopī-
bas ministrijas nekustamie īpašumi” 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots ad-
resātam ( ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzska-
tāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā 
pēc tā nodošanas pastā) . 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības,nomas 
līguma pagarināšanu.
1&
1. Ar 2015.g. 11.aprīli izbeigt 2009.g. 1.aprīļa Lauku apvidus ze-

mes nomas tipveida līgumu ar PERSONU.
2. Ar 2015.g. 12.aprīli iznomāt PERSONAI  īpašuma “Sūnas”, 

kopējā platība 0,6575 ha,  zemes vienību, platība 0,4336 ha un 
platība 0,2239 ha, daļu 1/3 domājamās daļas apmērā.

3. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtība gadā un PVN. 

4. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
2&
1. Ar 2012.g. 30.augustu turpināt iznomāt PERSONAI īpašuma 

“Degvielas uzpildes stacija”, kopējā platība 0,1884 ha. 
2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes 

kadastrālās vērtība gadā un PVN. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par zemes iznomāšanu.
1&
1. Ar 2020.g. 2.janvāri iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 0,05 ha platībā, palīgsaimniecības  
vajadzībām.

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk par 5 EUR.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

PERSONU.
2&
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā 
zemes  vienībā ar nosaukumu “Mazie Rīti”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 0,13 ha platībā, palīgsaimniecības  
vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar PERSONU.
 Par zemes gabala “Ausekļi”, Lēdurgā, nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa 
īpašniekam.
1&.
1. Nodot zemes vienības „Ausekļi”, kopējā platība 0,7820ha,  

daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas 
ar adresi „Ausekļi”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
privatizētā dzīvokļa Nr.23 īpašniekam, atbilstoši privatizētā 
objekta kopīpašuma domājamai daļai.

2. Juridiskai nodaļai noslēgt vienošanos par zemesgabala nodo-
šanu īpašumā bez atlīdzības ar PERSONU par zemes gabala 
domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 
kopīpašuma 650/13982 domājamām daļām.

 Par  n/ī daļas ar nosaukumu un adresi “Valles” atsavināša-
nas procesa uzsākšanu.
Noteikt ka Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī “Valles”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 5,22 ha, daļa ⅓ 
domājamās daļas apmērā  nav nepieciešama pašvaldības funkciju 
veikšanai.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldībai 

piederošā  īpašuma, zemes gabala ar nosaukumu “Valles”, da-
ļai ⅓ domājamās daļas apmērā.

2. Noteikt zemes īpašuma “Valles” daļas  atsavināšanas veidu- 
pārdošana  izsolē ar pirmpirkumtiesīgām personām.

3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt n/ī “Val-
les” novērtējumu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.

4. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Pub-
liskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtī-
bā.

 Par  meža zemes  “Mežs pie  Brīduļiem” atsavināšanas pro-
cesa uzsākšanu.
1. Noteikt, ka n/ī “Mežs pie Brīduļiem” nav nepieciešams pašval-

dības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī, meža zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Brīduļiem”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,75 ha.

3. Īpašuma “Mežs pie Brīduļiem” atsavināšanas veids- pārdoša-
na izsolē ar pretendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt n/ī 
“Mežs pie Brīduļiem” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas 
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēša-
nas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai 
organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
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 Par  meža zemes  “Mežs pie Jaunātēm” atsavināšanas pro-
cesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Mežs pie Jaunātēm” nav nepieciešams pašval-

dības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī, meža zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Jaunātēm”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,21ha.

3. Noteikt zemes īpašuma “Mežs pie Jaunātēm” atsavināšanas 
veidu- pārdošana atklātā izsolē.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt n/ī 
“Mežs pie Jaunātēm” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas 
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēša-
nas standartiem. 

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

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram L. Ozo-
lam.

 Par  medību tiesību līgumu.
1. Nodot Krimuldas novada pašvaldības piekrītošās  medību tie-

sības biedrībai  “Mednieku klubs “Vidriži””, juridiskā adrese 
“Aļņi”, Vidrižu pag., Limbažu nov., uz sekojošām zemes vie-
nībām:

N.p.k. Nosaukums Platība ha
1. Lauges 120,86
2. Mežiņi 6,1
3. Viesturi 6,38

Kopā 133,34

2. Ar 2020.g. 2.martu pagarināt 2015.g. 2.marta Līgumu par me-
dību tiesībām ar biedrību  “Mednieku klubs “Vidriži”” par 
medību tiesību lietošanu, Krimuldas novada pašvaldības do-
mei piederošās un valdījumā esošās zemes vienībās 133,34 ha 
platībā.

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot medību tiesību līguma pagari-
nājumu.

4. Noteikt līguma darbības laiku no 2020. g. 2.marta līdz 2030. g. 
1. martam.

5. Noteikt nomas maksu EUR 0,40 /ha plus pievienotās vērtības 
nodokli gadā.

6. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektoru Krimuldas 
novada domes vārdā parakstīt medību tiesību līgumu ar biedrī-
bu “Mednieku klubs Vidriži”, kā arī parakstīt visus turpmākos 
šī līguma pielikumus un papildinājumus.

 Par iekasēšanas apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku 
līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības program-
mām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
1. Nepiemērot līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkār-

tējās situācijas periodā par profesionālās ievirzes izglītības 
programmām, kuru apguvi Krimuldas novada pašvaldības iz-
glītības iestādes nodrošina attālināti.

2. Nepiemērot līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkār-
tējās situācijas periodā par interešu izglītības programmai 
“Ievads mākslā”, kuras apguvi Krimuldas novada pašvaldības 
izglītības iestādes nenodrošina attālināti.

3. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situāci-
jas beigām, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi.

4. Izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumis-
ko pārstāvju informēšanu.

5. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tī-
mekļa vietnē www.krimulda.lv.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. 
gadā.
Pagarināt 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa 1., 2. un 3. ce-
turkšņa samaksas termiņu līdz 2020. g. 15. novembrim.
 Par grozījumiem konkursa “Krimuldas novada daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabo-
šana ” nolikumā
Precizēt  konkursa nolikumu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”, izsa-
kot 3.5., 4.5., 4.8. un 5.punktus sekojošā redakcijā:
3.5. Projekta konkurss tiek izsludināts 2020.g. 2.martā, pieteiku-

mu iesniegšanas termiņš ir 2020.g. 5.jūnijs līdz plkst.12:00.

4.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2020.g. 3.jūlijam projek-
tu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.

4.8. Projektu īstenošanas laiks ir no 2020.g. 3.jūlija līdz 
30.oktobrim.

5.  Provizorisks darba plāns
Laiks Plānotā darbība

02.03.2020. Projektu konkursa izsludināšana
05.06.2020. Projekta konkursa pieteikumu pieņemšanas gala termiņš
08.06.-19.06.2020. Projektu izvērtēšana
29.06.-03.07.2020. Apstiprināto projektu paziņošana 
03.07.-30.10.2020. Līgumu slēgšana, veicamo darbu saskaņošana ar Krimul-

das novada būvvaldi, ja nepieciešams. Projektu īstenošana
30.10.-13.11.2020. Realizēto projektu izvērtēšana, Projekta atskaišu iesnieg-

šana Pašvaldībā
  
 Par grozījumiem Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
nolikumā.
1. Izdarīt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 2017. g. 27. ok-

tobra nolikumā „ Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas noli-
kums”, turpmāk Nolikums (apstiprināts ar Krimuldas novada 
domes 2017. g. 27. oktobra lēmumu)) šādus grozījumus:

 1.1.Veikt grozījumus Nolikuma 1.6. punktā izsakot to šādā re-
dakcijā:

 “1.6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas: 
 1.6.1. „Skola”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 

LV- 4012,
 1.6.2. Emiļa Melngaiļa iela 6, Lēdurga, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., LV-4012.”
 Par n/ī „Turaidas stāvlaukumi” nodošanu valstij Finanšu 
ministrijas personā.
1. Atzīt, ka daļa no n/ī ar nosaukumu „Turaidas stāvlaukumi”, 

Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
1,4137 ha, nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai.

2. Nodot bez atlīdzības valstij Finanšu ministrijas personā, kul-
tūras funkciju īstenošanai, īpašuma ar nosaukumu „Turaidas 
stāvlaukumi”, platība 0,0895 ha, platība 0,1542 ha un daļu no 
zemes vienības, aptuveni 0,6700 ha platībā.

3. Līdz nodošanai valstij, izstrādāt zemes ierīcības projektu ze-
mes vienības sadalīšanai, atdalot zemi zem stāvlaukuma un 
precizējot atdalāmo platību.

4. Slēgt vienošanos ar AS „Valsts nekustamie īpašumi”, kurā 
paredzēt, ka AS „Valsts nekustamie īpašumi” par saviem lī-
dzekļiem veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 
īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Finanšu ministrijas personā.

 Par atklātu konkursu uz Krimuldas novada PII “Krimul-
da” vadītāja amatu.
1. Izsludināt atklātu konkursu uz PII “Krimulda” vadītāja  amata 

vietu.
2. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz PII „Krimulda” va-

dītāja amata vietu.
 Par atklātu konkursu uz Krimuldas novada PII “Ezer-
ciems” vadītāja amatu.
1. Izsludināt atklātu konkursu uz PII „Ezerciems” vadītāja  ama-

ta vietu.
2. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz PII „Ezerciems” va-

dītāja amata vietu.
 Par precizējumiem Krimuldas novada domes 2020.g. 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Krimuldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt precizētos 2020.gada 31.janvāra saistošos noteiku-

mus Nr.1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites kārtību Krimuldas novada pašvaldībā”.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stā-
jas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtī-
bā. 

 Par n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Mieriņiem” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Mieriņiem”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,21 ha kopplatībā, izsoles 
rezultātus.
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2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī - 

zemes starpgabala “Mežs pie Mieriņiem” pārdošanu par 2 900 
EUR ar zemnieku saimniecību “Kalndunduri”, juridiskā adre-
se: “Kalndunduri”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.. 

 Par n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Jaunmangaļiem” iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Jaunmanga-

ļiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,71 ha kopplatībā, 
izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī - 
zemes starpgabala “Mežs pie Jaunmangaļiem” pārdošanu par 
14 750 EUR ar PERSONU.

 Par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes vienības 
“Meistaru iela 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī- zemes vienības  

“Meistaru iela 1”, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
0,5088 ha kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par ne-
notikušu.

2. Atcelt Krimuldas novada domes 31.01.2020. lēmumu ”Par paš-
valdības n/ī Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., atsavināšanu”.

 Par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes vienības 
“Skolas iela 12”, Ragana, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes vienības  

“Skolas iela 12”, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
0,5387 ha kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par ne-
notikušu.

2. Atcelt Krimuldas novada domes 31.01.2020. lēmumu ”Par paš-
valdības n/ī Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., atsavināšanu”.

 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – au-
tomašīnas FORD TRANSIT  izsoles rezultātu apstiprināša-
nu. 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas 

– automašīnas FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas numu-
ru FM5870, 2020.g. 10.marta izsoles rezultātus un 10.03.2020. 
Izsoles protokolu Nr.3.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības kus-
tamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar valsts reģis-
trācijas numuru FM5870, pārdošanu par 1300 EUR ar PERSO-
NU.

 Par  īpašuma “Mazlācīši” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpa-

šumu ar nosaukumu  “Mazlācīši”,  Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., platība 1,23 ha, par EUR 3170,00, nosakot to par izsoles 
sākumcenu (nosacīto cenu).                   

2. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā.

 Par n/ī – zemes vienības “Mazlācīši” izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī - ze-

mes  vienības “Mazlācīši”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., iz-
soles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 20.maijam.
 Par  īpašuma “Meijiņas” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpa-

šumu ar nosaukumu  “Meijiņas”,  Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., platība 1,47 ha, par EUR 2770,00, nosakot to par izsoles 
sākumcenu (nosacīto cenu).                   

2. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašvaldī-
bai piederošā n/ī atsavināšanas procedūru Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par n/ī – zemes vienības “Meijiņas” izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī - ze-

mes  vienības “Meijiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., iz-
soles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 20.maijam.
 Par zemes īpašuma ar adresi Ozolu iela 2A, Inciemā, atsa-
vināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes 

īpašumu ar adresi Ozolu iela 2A, Inciems,  Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., platība 4291 m², par EUR 6400,00, nosakot to 
par izsoles sākumcenu (nosacīto cenu).                   

2. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašvaldī-
bai piederošā n/ī atsavināšanas procedūru Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par n/ī – zemes vienības Ozolu iela 2A, Inciemā, izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī - ze-

mes  vienības Ozolu iela 2A, Inciemā, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola 
pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 20.maijam.
 Par pašvaldības īpašuma “Mežs pie Dzirnavām” nodošanu 
atsavināšanai.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Mežs pie 

Dzirnavām”, Krimuldas novadā, kas sastāv no kopējās platī-
bas 6,28 ha, uz kuras atrodas mežaudze. 

2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 62 200. 
3. Apstiprināt n/ī “Mežs pie Dzirnavām” izsoles noteikumus 

(pielikumā). 
4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt 

nekustamā īpašuma izsoli ar pretendentu atlasi.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt laikraks-

tā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.
krimulda.lv.

6. Uzdot Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu saskaņošanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 Par Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresu un biedru 
sapulci.
Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresā un Pašvaldī-
bu savienības biedru sapulcē pilnvarot pašvaldības deputātu Juri 
Salmiņu.

Krimuldas novada domes sēdē 9. aprīlī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Izpilddirektora  informācija.
Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu 
izpildi un notiekošo pašvaldībā.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” vadītāja p.i. Solvita 
Dreimane, izmantojot video konferences  formātu, informē depu-
tātus par mācību norisi iestādē.
 Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem 
ārkārtējās situācijas laikā.
1. Nodrošināt Krimuldas novada pašvaldībā deklarēto trūcīgo, 

maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam, kas 
mācās pirmsskolas, vispārējās izglītības vai profesionālās iz-
glītības iestādē, sociālo palīdzību, mēnesī katram bērnam pie-
šķirot pārtikas paku 40 EUR vērtībā.

2. Pārtikas pakas tiek izsniegtas, pamatojoties uz vecāku piepra-
sījumu Sociālajam dienestam, no 2020. g. aprīļa mēneša līdz 
2020. g. 31. maijam.

3. Līdzekļus paredzēt no valsts budžeta dotācijas izglītojamo 
ēdināšanai, pašvaldības budžeta, kas ieplānots 1. – 4. klases 
izglītojamo ēdināšanai saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta 
3.1 daļu. Ja ar iepriekšminētajiem līdzekļiem netiek segtas iz-
maksas, atbalsta sniegšanai atlikušo līdzekļu daļu paredzēt no 
pašvaldības budžeta struktūrvienības “01890 Pārējie citur ne-
klasificējami vispārēja rakstura transferti (EKK 2275 līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem)”.

4. Lēmuma izpildi nodrošināt izpilddirektoram, sociālajam die-
nestam un izglītības iestādēm.  
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5. Ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņem-

šanas nodrošināt informācijas publiskošanu www.krimulda.lv 
mājaslapā.

 Par  zemes  piekritību Krimuldas novada pašvaldībai.
1. Noteik, ka zemes vienība, platība 2,53 ha ir starpgabals.
2  Zemes vienība ir piekrītoša Krimuldas novada pašvaldībai.
3. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var 

tikt precizēta.
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots ad-
resātam ( ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzska-
tāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā 
pēc tā nodošanas pastā) . 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena   mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par zemes iznomāšanu.
1. Ar 2020.g. 25.aprīli iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Inciemi”, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,03 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzī-
bām.

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk par 5 EUR.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas 
līguma pagarināšanu
1. Ar 2018.g. 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI  īpašuma “Sū-

nas”, kopējā platība 0,6575 ha,  zemes vienību, platība 0,4336 
ha, un, platība 0,2239 ha, daļu 1/3 domājamās daļas apmērā.

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

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par īres līgumiem
1&
1. No 2020.g. 1.jūnija pagarināt PERSONU  2019.g. 15.jūlijā no-

slēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 244.19/7-6 par paš-
valdībai piederošo dzīvokli, platība 24 m², adrese “Zaķīši”-5, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., uz  5 gadiem.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2&
1. No 2020.g. 1.februāra pagarināt PERSONU  2015.g. 12.februārī 
noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 034.15/7-6 par pašval-
dībai piederošo dzīvokli, platība 76,2 m², adrese “Jāņkalniņi”-1, 
Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., uz  5 gadiem.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 

2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3&
1. No 2020.g. 1.februāra pagarināt ar PERSONU  2015.g. 

12.februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 
034.15/7-6 par pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 76,2 
m², adrese “Jāņkalniņi”-1, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., uz  5 gadiem.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4&
1. No 2020.g. 1.februāra pagarināt ar PERSONU  2015.g. 

12.februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 
035.15/7-6 par pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 86,8 m², 
adrese “Ciema padome”-2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov., uz  5 gadiem.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 

īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
5&
1. No 2020.g. 31.jūlija pagarināt ar PERSONU  2014.g. 30.septembrī 

noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr.165.14/7-6 par paš-
valdībai piederošo dzīvokli, platība 59 m², adrese “Skola”-1, 
Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., uz  5 gadiem, bet ne 
ilgāk par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.gada 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašval-
dības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu 
īres maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
6&
1. No 2019.g. 1.novembra pagarināt ar PERSONU 2019.g. 

2.janvārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 250.19/7-6 
par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, platība 17,3 m², ad-
rese “Centrs 38”-4, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
uz  5 gadiem.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
7&
1. No 2020.g. 1.janvāra pagarināt ar PERSONU  2018.g. 17.janvārī 

noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 018.19/7-6 par paš-
valdībai piederošo dzīvojamo telpu, platība 12,9 m², adrese 
“Centrs 38”-11, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., uz  5 
gadiem.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu” nosacījumiem.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots ad-
resātam ( ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzska-
tāms, ka administratīvai akts adresātam paziņots septītajā dienā 
pēc tā nodošanas pastā).
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
79.panta pirmo daļu, apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, 
Rīgā.
 Par Krimuldas novada pašvaldības Investīciju plāna aktua-
lizāciju 2020.-2021.gadam 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības Attīstības prog-

rammas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 2020.-2021.ga-
dam.

2. Attīstības nodaļai nodrošināt Investīciju plāna publisko pie-
ejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Par  nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemē-
rošanu sakarā ar Covid-19 izplatību.
1. Izveidot “Publiskas personas un publiskas personas kontrolē-

tas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanas sakarā ar Covid-19 izplatību” ko-
misiju šādā sastāvā:

 1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Laimonis Ozols;
 1.2. Komisijas loceklis: Daiga Gailīte;
 1.3. Komisijas loceklis: Vilnis Krišjānis.
2. Noteikt, ka gadījumos, kad pašvaldības mantu ir iznomājusi 

tās iestāde, vai kapitālsabiedrība komisijas darbā, piedalās ies-
tādes vadītājs, vai kapitālsabiedrības valdes loceklis.

3. Pilnvarot komisiju pieņemt lēmumus par pašvaldības un paš-
valdības kontrolētas kapitālsabiedrības nomas maksas atbrīvo-
juma vai samazinājuma piemērošanu, vai atteikumu piemērot 
nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.

 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldī-
bu  savstarpējo norēķinu apstiprināšanu.
1. Atcelt 29.02.2020. lēmumu “Par audzēkņu izmaksu novada izglī-

tības iestādēs pašvaldību savstarpējo norēķinu apstiprināšanu”
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2. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem 

norēķiniem pēc naudas plūsmas par Krimuldas izglītības ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadam no 1.janvāra se-
kojoši:

Krimuldas vidusskolā EUR/mēnesī 92.94
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā un PII 
grupās

EUR/mēnesī 212.28

PII Krimulda EUR/mēnesī 198.56
PII Ezerciems EUR/mēnesī 254.93
saskaņā ar pielikumu.
 Par dāvinājuma pieņemšanu.
1. Ar 2020.g. 6.aprīli pieņemt bez atlīdzības pašvaldības īpašumā  

no Izglītības un zinātnes ministrijas inventāru - 34 planšetes 
Lenovo Tab4 8.0 LTE Black (TB-8504X) EUR 2879,80 vērtībā 
un 7 viedtālruņus Huawei P Smart 2019 EUR 889,35 vērtībā. 

2. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai un Krimuldas vidus-
skolai organizēt lēmuma 1.punktā minētā inventāra nodošanu 
izglītojamajam uz ārkārtējās situācijas laiku attālinātā mācī-
bu procesa nodrošināšanai. Pēc ārkārtējās situācijas beigām, 
inventārs paliek Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai un 
Krimuldas vidusskolai mācību procesa vajadzību nodrošinā-
šanai.

 Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citiem 
amatiem.
1&
Atļaut Vilnim Krišjānim savienot valsts amatpersonas amatus 
Pašvaldībā – Izpilddirektora vietnieka, Meža jautājumu komisijas 
un Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Publiskas personas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas sakarā ar 
Covid-19 izplatību komisijas locekļa amatu un otrādāk.
1. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 

Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā 
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar 
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pie-
nākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, 
ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī 
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savie-
nošanu.

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 
un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attie-
cīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
2&
1. Atļaut Daigai Gailītei savienot valsts amatpersonas amatus 

Pašvaldībā – Juridiskās nodaļas vadītājas, Izsoles komisijas 
un Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas 
sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas locekļa amatu un ot-
rādāk.

2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 
Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā 
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar 
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pie-
nākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, 
ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī 
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savie-
nošanu.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 
un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attie-
cīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas.

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
3&
1. Atļaut Laimonim Ozolam savienot valsts amatpersonas ama-

tus Pašvaldībā – Pašvaldības izpilddirektora, Izsoles komi-

sijas, Administratīvās komisijas, Meža jautājumu komisijas 
un Koku novērtēšanas komisijas locekļa amatu ar Publiskas 
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemē-
rošanas sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas locekļa amatu 
un otrādāk.

2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 
Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā 
procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar 
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pie-
nākums rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, 
ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī 
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savie-
nošanu.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 
un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attie-
cīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas.

4&
1. Atļaut  Ilzei Urtānei savienot valsts amatpersona amatu Da-

bas aizsardzības pārvaldē Monitoringa un plānojumu nodaļā 
ar Krimuldas novada domes Būvvaldes teritorijas plānotājas 
amatu.

2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. At-
bilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa 
likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar atcelšanas 
atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums raks-
tiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies 
tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai 
un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 
un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attie-
cīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas.

 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības Turaidas iela 9, 
Inciems, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības Turaidas iela 9, Inciemā, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., 3386 m2 kopplatībā, izsoles re-
zultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU, par Krimuldas novada 
pašvaldības n/ī – zemes vienības Turaidas iela 9, Inciemā, pār-
došanu par 4 600 EUR.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes starpgabala 
“Mežs pie Putnusalām” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Atzīt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - zemes 
starpgabala “Mežs pie Putnusalām”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., 0,92 ha kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par ne-
notikušu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – au-
togreidera NORDVERK 170 HS  izsoles rezultātu apstiprinā-
šanu. 
Atzīt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogrei-
dera NORDVERK 170 HS izsoli par nenotikušu.
 Par  lietota autogreidera NORDVERK 170 HS atsavināšanu 
–  pārdošanu par brīvu cenu.
1. Noteikt  Krimuldas novada pašvaldībai piederošās kustamās 

mantas – lietota autogreidera NORDVERK 170 HS, valsts reģ. 
Nr. T5714LL, šasijas Nr. 170086, izlaiduma gads 1990,  atsavi-
nāšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu.

2. Apstiprināt kustamās mantas autogreidera NORDVERK 170 
HS, nosacīto cenu un pārdošanas cenu  9000,00 euro, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli 21%. 

3. Apstiprināt kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par 
brīvu cenu noteikumus, kas atrodas lēmuma pielikumā.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt kusta-
mās mantas – lietota autogreidera NORDVERK 170 HS, valsts 
reģ. Nr. T5714LL, šasijas Nr. 170086, izlaiduma gads 1990, 
atsavināšanu līdz 2020.g. 30.jūnijam.”.
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atklāj lauksaimniecības sezonu un 
aicina savlaicīgi veikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai 

Norises vieta Kontakti E-pasts Datums laiks
Inciems (garāžas) 64130004 (Cēsīs) cesis@vtua.gov.lv 10.06.2020. 11:00
Ragana (mehāniskās darbnīcas) 64130004 (Cēsīs) cesis@vtua.gov.lv 11.06.2020. 11:00
Atmoda (centrā uz laukuma) 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 04.06.2020. 11:00
Draudzības darbnīcas 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 04.06.2020. 13:30
Lēdurga, (laukums pie veikala) 64021388 (Limbažos) limbazi@vtua.gov.lv 04.06.2020. 12:30

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 12.05.2020. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 
„Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju 

saistībā ar Covid-19 izplatību”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Krimuldas novada pašvaldības pabalstu 

krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 iz-
platību (turpmāk tekstā – pabalsts), tā saņemšanas kārtību, apmēru 
un personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu piešķir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Krimuldas novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas brīdi.

3. Krimuldas novada Sociālais dienests izskata personas atbilstību pa-
balsta piešķiršanas kritērijiem un pieņem lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu

II. Pabalsts krīzes situācijā
4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir 

izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu 
kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās 
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodroši-
nāt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzī-
ba, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no 
šādiem kritērijiem:
4.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (tajā skai-

tā persona atrodas bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu 
mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tā vēl 
nav saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz 
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinā-
ta persona - pakalpojumu sniedzējs zaudējusi ienākumu avotu, 

personai atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežoju-
mu dēļ persona nevar veikt darba pienākumus), kas dokumen-
tāli tiek apliecināts;

4.2. personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras ci-
tas valsts (tajā skaitā personas ienākumi un uzkrājumi iztērēti 
papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), ko persona 
apliecina ar attiecīgiem dokumentiem;

4.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

5. Vienai personai izmaksājamā pabalsta apmērs ir 80 euro (astoņdesmit 
euro 00 centi) mēnesī.Pabalsts maksājams ne vairāk kā trīs mēnešus.

6. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli die-
nu skaitam no tiesību rašanās dienas (vienas dienas izmaksas tiek 
noteiktas kopējo mēneša pabalsta summu dalot ar tekošā mēneša 
dienu skaitu).  

7. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabal-
stu tiek pieņemts ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma 
(pielikumā) iesniegšanas dienas. Pabalsta saņēmējam ir pienākums 
informēt Sociālo dienestu par izmaiņām savas mājsaimniecības so-
ciālajā vai finansiālajā situācijā.

III. Noslēguma jautājums
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par valsts institūciju darbī-

bu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36.pantā 
noteiktajā kārtībā. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodroši-
nātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 
37. punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 iz-
platību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura 
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pa-
balstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību 
izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu 
segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk 
kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Izvērtējot minēto nepieciešams pieņemt atsevišķus 
saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Krimuldas novada administratī-
vās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā. Saistošie no-
teikumi paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 
80 euro apmērā mēnesī ņemot vērā noteiktus kritērijus.

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, taču ietekmes apmēru pašlaik nav iespējams no-
teikt. Jāņem vērā, ka valsts sniedz atbalstu un daļēji kompensē pabalstu krīzes situācijā nodrošinot mērķdotāciju 
pašvaldībām.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā šo jomu neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu izpildi nodrošinās Krimuldas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
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PIELIKUMS
Krimuldas novada domes

12.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”

Krimuldas novada 
Sociālajam dienestam 

................................................................................................
 (Iesniedzēja vārds, uzvārds)

................................................................................................
 (Personas kods)

................................................................................................
 (Deklarētā adrese)

................................................................................................
 (Kontaktinformācija saziņai)

IESNIEGUMS
 Par krīzes pabalsta piešķiršanu

Lūdzu piešķirt krīzes pabalstu, jo sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no manas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ saviem spēkiem 
nespēju nodrošināt savas (savas ģimenes) pamatvajadzības.

Ģimenes sastāvs (mājsaimniecībā kopā dzīvojošās personas): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Apliecinu, ka es (mana ģimene) nonākusi krīzes situācijā viena vai vairāku zemāk minētu iemeslu dēļ: (atzīmējiet “jā” ailē pret Jums atbil-
stošo situāciju un aprakstiet konkrēti Jūsu situāciju)

Pamatojums pabalsta saņemšanai “Jā” (aprakstiet konkrēti Jūsu situāciju)
1. Ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienā-

kumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, per-
sonai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav piešķirts 
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas personas – pakal-
pojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.)

2. Ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati 
nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos 
no COVID-19 skartajām valstīm/no jebkuras citas valsts 
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājok-
lim, viesnīcai, transportam, u.c.)

3. Ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā, un tai 
nav iztikas līdzekļu

• Iesniegumam nepieciešams pievienot apliecinošu dokumentu kopijas (piemēram, darba devēja rīkojumu par atbrīvošanu no darba, 
par bezalgas atvaļinājumu, pašnodarbinātā pārskatu par ienākumiem (2020.gada 1.ceturksnī pa mēnešiem), aviobiļetes, bankas konta 
izdrukas vai citus dokumentus, kas apliecina pieprasītā pabalsta saistību ar ārkārtējo situāciju.

• Iesniedzot šo iesniegumu, APLIECINU, ka manis sniegtā informācija ir patiesa, apzinos, ka sniedzot nepatiesu informāciju varu tikt 
saukts pie likumā noteiktās atbildības.

• ATĻAUJU Krimuldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam pārbaudīt informāciju, tostarp apstrādāt personas datus, par mani (pabal-
sta pieprasītāju) un manu ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā.

Konts piešķirtā pabalsta pārskaitījumam:
Uzvārds, vārds: ____________________________________ 
Personas kods: __________________________
Bankas nosaukums: _________________________________
Bankas konta nr.: 

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimul-
das novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā 
“Informācija par datu apstrādi”, iepazīstoties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.

20____.gada ____._______________       

 /iesniedzēja paraksts/
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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

Katra diena – atslēga priekam.
Katrā asnā – cerību rīts.
Lai Tu redzi – pat mazākā niekā
Dieva dzīvības brīnums ir vīts.

Sirsnīgi sveicam maija 
gaviļniekus:

Anitu Šmiti,
Valentīnu Ruti,
Vilni Mizeru,
Juriju Žeglovu,
Valentīnu Peltmani,
Mirdzu Muravsku,
Maiju Gailīti,
Valiju Stepiņu,
Ulitu Riku – Kokinu,
Valdu Ostašu,
Raitu Liepu

nozīmīgajās jubilejās!

Atbalsts investīcijām mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam no-
tiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības". 

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina ma-
zos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un 
pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pie-
redze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauk-
saimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzī-
tie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezul-
tāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt 
nav. Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko 
inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi 
jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo 
vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to 
arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas 
aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieeja-
mais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. 
Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas 
princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saim-
niecībai ir 15 000 eiro. 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām 
gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā 

gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecī-
bas ekonomiskā lieluma standarta izlaides vēr-
tība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 
eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. 

Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz 
diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam 
laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar 
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstip-
rināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju 
saraksts, kā arī projekta iesnieguma veidlapa 
pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv 
sadaļā “Projekti un investīcijas”. 

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

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Ei-
ropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības prog-
rammas ietvaros.

Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Mob.t.29420515

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

Skumjās esam kopā ar Andri Kurtiņu,  
Evitu Kurtiņu un Antru Švernu,  
pavadot mūžībā sievu un māti  

Airu Kurtiņu. 
 Krimuldas vidusskolas kolektīvs

Manu dienu darbs ir galā,
Manas krūzes piepildītas.
  Rabindranats Tagore

Paldies, skolotāj, par jūsu degsmi, devumu un 
ieinteresētību.

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Airas Kurtiņas 
kuplajai ģimenei, no sievas, mammas, 

vecmammas atvadoties 
 Pateicīgie audzēkņi un viņu vecāki

Ir zelta stīga apklususi,
Un dziesmas ceļš ir pušu rauts.
Vien kāda roze dārzā skumji
Vēl tavu vārdu ilgi sauc. 
  (G.Račs).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
skolotājai Antrai Švernai,  
atvadoties no māmiņas. 

 Krimuldas vidusskolas  
7.A klases skolēni un vecāki

Lai mātes mīlestība paliek dziļi sirdī, 
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei 
Evitai Kurtiņai un viņas ģimenei, 

 māti zaudējot. 
 Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Mēs brīdi ceļojām šai dzīvē kopā,
Jo ir kāds pāri mums,
Kam cieši iegulst rokā kā stīga zeltīta
Ik dzīves pavediens.
  (I. Gubiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar kolēģi Andri Kurtiņu,  

sievu mūžības ceļā pavadot. 
 Krimuldas vidusskolas peldbaseina kolektīvs

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs 
dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu vienkāršu un 
siltu 
Mums vajadzēs tik sirdīs 
saglabāt. 
  /G. Selga/

Šajās skumju pilnajās dienās izsakām 
visdziļāko līdzjūtību klases audzinātājas  

Airas Kurtiņas tuviniekiem, 
 pavadot viņu mūžības ceļos.  

 Krimuldas vidusskolas 12.klases skolēni 
 un skolotāja Laila Kunce


