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Drošus un skanīgus Līgo svētkus vēlot,
Krimuldas novada pašvaldības dome

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

 Krimuldas novada domes iestādes, sākot ar 2020. gada 10. jūniju, 
 atgriežas ierastajā darba kārtībā, kāds bija pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas

Pašvaldības iestādēs ir nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi. Aicinām ievērot valstī noteiktos distancēšanās un piesardzības 
pasākumus. 

Aktuālajai informācijai ir iespēja sekot: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi.

Paldies par izturību, mieru, profesionalitāti un pozitīvu domu, pielāgojoties jaunajiem ārkārtējās situācijas apstākļiem! Pateicos par 
līdz šim paveikto darbu un ticu, ka iemācīsimies daudz jauna no šis situācijas. Izturību arī turpmāk!

Sargāsim sevi un līdzcilvēkus!

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis

Apsveicam!
Noskaidrota konkursa “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” uz-

varētāja. Konkurss “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” Krimuldas 
novadā norisinājās pirmo gadu. Krimuldas novadā konkursam 
pieteicās divas māmiņas, topošās uzņēmējas, lai attīstītu savas 
biznesa idejas. Finansējumu 1800 EUR apmērā saņēma Agnese 
Kublicka – zīmola “Rancho ķiploks” jaunu produktu attīstībai.

Lai iedrošinātu jaunās māmiņas uzsākt komercdarbību, kā arī 
sekmētu jaunu darbavietu, produktu un pakalpojumu izveidi nova-
dā, 27. maijā ar dalībnieču prezentācijām ir noslēdzies Krimuldas 
un Siguldas novadu pašvaldību kopīgi rīkotais konkurss jaunajām 
māmiņām, kurā izvēlētas kopumā četras perspektīvas biznesa ide-
jas, to īstenošanā investējot 7 350 eiro. Siguldas novadā konkurss 
“Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” notiek jau piekto gadu.

Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis: “Lai māmiņu – uzņē-
mēju ieceres rod piepildījumu un esam pagodināti, ka mums ir ie-
spēja piedalīties uzņēmumu attīstībā un jaunu produktu radīšanā. 
Divu pašvaldību – Krimuldas un Siguldas – sadarbība konkursa 
rīkošanā veicina zināšanu un labās prakses apmaiņu, paplašina 
redzesloku kā arī paaugstina ideju kvalitāti. Paldies par spēju un 
iespēju sadarboties!”

Šogad konkursam tika pieteiktas 15 biznesa idejas, tostarp divas 
no Krimuldas novada. Konkursa finālā uzņēmējdarbības idejas 
prezentēja divas Krimuldas un septiņas Siguldas māmiņas.

Iesniegtos projektus vērtēja konkursa komisija – finanšu institū-
cijas “Altum” korporatīvo attiecību vadītāja Vita Breidaka-Podra-

čika, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa 
inkubatora projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga, saimnie-
cības “Lejaslīves” īpašniece Lelde Valle, SIA “Barakuda M” val-
des locekle Dagnija Nuķe un SIA “Greenvalley” eksporta nodaļas 
vadītāja Karīna Varganova. Komisija vērtēja pakalpojuma unika-
litāti, konkurētspēju, tirgus pieprasījumu un mērķa auditoriju, ko-
mandas kompetences un idejas prezentāciju.

Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pasniedz balvu konkursa uzva-
rētājai – Krimuldas novada uzņēmējai māmiņai Agnesei Kublickai, kas 
uz svinīgo brīdi ieradās ar līdzjutējām
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Noslēgusies projektu 
pieteikumu iesniegšana 

konkursam  
“Krimuldas novada 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju  

tehniskā un vizuālā stāvokļa 
uzlabošana”  

Daudzdzīvokļu ēku 
īpašnieki, iedzīvotāju 
grupas un apsaimnie-
košanas biedrības, kuru 
nekustamais īpašums 
atrodas Krimuldas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, ir bijuši aktīvi un 
Krimuldas novada dome saņēmusi 
10 pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju tehniskā un vizuālā stāvok-
ļa uzlabošanai. Pieteikumi darbiem ir 
Raganas, Inciema, Lēdurgas un Lodes 
ciematos. 

Konkursa ietvaros pieteicēji plāno 
īstenot dažādus daudzdzīvokļu ēku teh-
niskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas 
pasākumus:
 būvdarbu veikšana ēkas koplietošanas 

telpās, 
 ārsienu un jumta konstrukciju laboša-

na un atjaunošana, 
 koplietošanas telpu logu un durvju 

nomaiņa, 
 elektrības instalāciju koplietošanas 

telpās un pagrabos atjaunošana, 
 lietusūdeņu, centrālo ūdensvadu un 

kanalizācijas sistēmu pārbūve un at-
jaunošana u.c.
Katra konkrētā projekta pieteikumu, 

budžeta tāmi vērtēs un 12. jūnijā pieteik-
tās ēkas apsekos Konkursa komisija. 

Krimuldas novada domes sēdē 
2020. gada 26. jūnijā deputāti izskatīs 
Konkursa komisijas vērtējumu un lems 
par projektu atbalstu.  

Informācija par projekta konkursu mājas 
lapā www.krimulda.lv/projektu-konkursi

Informāciju sagatavoja Krimuldas nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļa,  

tālr.: 25549748, 
 e-pasts: attistiba@krimulda.lv.

Krimuldas novada 
 Lēdurgas pagasta  

Veco ļaužu mītne “Pēterupe”  
AICINA DARBĀ 

 aprūpētāju  
uz nenoteiktu laiku.

Sīkāka informācija pa mob.t. 26436847”

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome 2020.gada 19.jūnijā plkst. 10.00 Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – 
traktora T150K, valsts reģistrācijas Nr. T1282LP, 1988. izlaiduma gads, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles notei-
kumos. Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir 1 300 EUR (viens 
tūkstotis trīs simti euro) ieskaitot PVN. Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). 
Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam  piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā 
pēc izsoles dienas. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020.gada 18.jūnija plkst. 17.00 
Krimuldas novada domē.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā 
Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS 
“SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, nodrošinājums 130 
EUR (viens simts trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Kustamās mantas – traktora 
T150K izsoles nodrošinājuma summa". 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.krimulda.lv un Krimuldas novada domē, 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Par izsolāmās kustamās 
mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Krimuldas novada domes izpilddirektora 
vietnieku, tālr. 26514586. 

Būvniecības ieceres iesniegšana  
norisinās tikai elektroniski

Krimuldas novada Būvvalde informē, ka no 2020. gada 1. janvāra būvniecības 
ieceres iesniegšana norisinās tikai elektroniski!

No 2020.gada 1.janvāra būvniecības dokumentācijas process ir pilnībā digitalizēts. Ik-
vienam, kas vēlas kaut ko pārbūvēt vai būvēt no jauna, būvniecības procesa dokumentā-
cija jāiesniedz elektroniski būvniecības informācijas sistēmā jeb BIS.  Būvniecības infor-
mācijas sistēmas adrese: www.bis.gov.lv

Reģistrācija sistēmā notiek caur portālu Latvija.lv.
Būvniecības informācijas sistēmas lietotāja rokasgrāmata, videopamācības un cita pa-

pildus informācija pieejama šeit.
Krimuldas novada būvvalde sniedz konsultācijas par Būvniecības informācijas sistē-

mas lietošanu (tālr. 67976859, e-pasta adrese: buvvalde@krimulda.lv).
Krimuldas novada Būvvalde tālr.67976859 e-pasts: buvvalde@krimulda.lv

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretenden-
tu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Mežs 
pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 
8068 007 0448, platība 6,28 ha. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 62 200 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 7.jūlijā plkst.14.30, Krimuldas novada domes telpās Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 6.jūlija plkst.17.00 jāiesniedz pie-
teikums par zemes starpgabala pirkšanu.
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam ne-
kustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 
6. jūlijā plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 6 220 EUR jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas 
kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrāci-
jas 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. Pēr-
kot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu 
apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ie-
skaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes 
mājas lapā (www.krimulda.lv)
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NVA atsāk klientu 
apkalpošanu klātienē

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
no 10.jūnija atsāk klientu apkalpošanu 
klātienē, kas marta vidū tika pārtraukta 
saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas si-
tuāciju Covid-19 izplatības ierobežoša-
nai. Klientu apkalpošana klātienē NVA 
notiks tikai pēc iepriekšējā pieraksta, 
ievērojot epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus! 

Klientiem, kuriem ārkārtas situācijas 
dēļ uz vēlāku laiku tika pārcelti klātienes 
NVA apmeklējumi, savā NVA filiālē jā-
ierodas atbilstoši klātienes apmeklējumu 
datumu pārcelšanas grafikam. Informāci-
ju par precīzu apmeklējuma laiku klients 
var arī uzzināt, autorizējoties NVA CV 
un vakanču portāla sadaļā “PROFILS” 
vai zvanot uz bezmaksas informatīvo 
tālr. 80200206.

NVA filiālē klientam jāierodas precīzi 
iepriekšējā pierakstā norādītajā laikā un 
klientu apkalpošanas telpā jāieiet tikai 
pēc uzaicinājuma. Savukārt tiem klien-
tiem, kuri būs saņēmuši no NVA ziņu 
par attālināto apkalpošanu, NVA filiālē 
klātienē nebūs jāierodas. 

Lūdzam klientus, apmeklējot NVA, 
ievērot 2 metru distanci, izmantot savus 
mutes un deguna aizsegus, kā arī paņemt 
līdzi savas personiskās pildspalvas. Aici-
nām atturēties no NVA apmeklējuma cil-
vēkus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm. 

Iesniegumi bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusa iegūšanai joprojām tiks 
pieņemti tikai attālināti! 

Lai NVA CV un vakanču portālā pie-
teiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk 
kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko at-
tiecību 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 
veidiem;

3. solis. Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās 
bezdarbnieka vai darba meklētāja sta-
tusam";

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

5. solis. Lejupielādējiet un aizpildiet ie-
sniegumu bezdarbnieka statusa pie-
šķiršanai (paraksts nav vajadzīgs)
IESNIEGUMS bezdarbnieka statusa 
piešķiršanai; 

6. solis. Aizpildītu iesniegumu WORD 
formātā saglabājiet kā pielikumu un 
nosūtiet NVA.

Ja klientam nav iespējas elektroniski 
pieteikties bezdarbnieka statusam, to var 
izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot 
un ieliekot filiāles pastkastītē.

Bērnu drošība prasa  
visas sabiedrības iesaisti

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina ar īpašu vērību iz-
turēties pret bērnu drošību. Sākoties vasaras sezonai un mazinoties ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, cilvēki īpaši aktīvi izmantos iespē-
jas atpūsties. Tieši tāpat nemainīgi aktuāls ir jautājums par bērnu pieskatīšanu. 
Vienmēr jāatceras, ka par bērna drošību un veselību atbildīgs ir pieaugušais, 
tādēļ visās situācijās rūpīgi jāizvērtē apstākļi, kādos atrodas nepilngadīgais, un 
jācenšas novērst visus iespējamos apdraudējumus.

VBTAI aicina visu sabiedrību pievērst īpašu uzmanību bērnu fiziskajai drošī-
bai. Aktīvā atpūta, neizmantojot drošības līdzekļus, noved pie traumām. Tikai 
visa sabiedrība kopīgiem spēkiem var to mainīt – neesot vienaldzīgiem, nepaejot 
garām bērnam potenciāli bīstamā situācijā, palīdzot un atbalstot tos, kam tas ne-
pieciešams.

Īpaši augstā riska zonā atrodas nepieskatīti bērni, kas uzturas pie ūdenstilpnēm. 
VBTAI arī šogad ir uzsākusi sabiedrības informēšanas akciju. Ar informējošiem 
klipiem var iepazīties, sekojot saitei:

http://www.bti.gov.lv/lat/informativie_materiali/videoklipi/?doc=4745&page=.
Taivo Trams, VBTAI

(Raksts ir saīsināts)

Nodarbinātības 
pasākumi vasaras 

brīvlaikā bērniem un 
jauniešiem norisināsies

Krimuldas novada pašvaldība piedalīsies pasākumā “Nodarbinātības pasāku-
mi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”, aicinot bērnus un jauniešus vecumā no 15 līdz 
20 gadiem pieteikties darbam vasarā.

Pasākuma mērķis - veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, ie-
maņas un pieredzi.

Pasākums norisināsies no 1. jūlija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās 
vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem 
mēnešiem.

Tiek aicināti bērni un jaunieši, kuri mācās un turpina mācības vispārējās, speciā-
lās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā, pieteikties darbam 
vasarā no 12. jūnija. Dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteiku-
ma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā (www.nva.gov.lv). 

Krimuldas novada pašvaldība piedāvā darba vietas kā palīgstrādniekiem Lēdurgas 
Dendroparkā, Lēdurgas bibliotēkā, Krimuldas vidusskolā, Krimuldas peldbaseinā 
un pirmsskolas iestādē “Krimulda”. Šogad pirmo reizi tiek piedāvāta vieta Krimul-
das novada domē profesijā tehniskais sekretārs. 

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pa-
sākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns 
nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems 
informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām 
darba vietām. Pirms dalības pasākumā saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē.

Ierodoties NVA filiālē vajadzēs uzrādīt:
 personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte);
 ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta 

izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
 skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts 

kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Plašāka informācija par skolēnu nodarbinātību Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājas lapā www.nva.gov.lv , sadaļā “SKOLĒNU VASARAS DARBS”.
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Krimuldas vidusskola
 AICINA DARBĀ 

 bioloģijas un dabaszinību skolotāju
 uz nenoteiktu laiku pamatskolā un vidusskolā. 

PRASĪBAS:
• Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.
PIENĀKUMI:
• īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības prog-

rammu bioloģijas un dabaszinību mācību priekšmetos atbilstoši 
Valsts izglītības standartam;

• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām 
prasībām;

• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba paš-

analīzi;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas 

pedagogiem un darbiniekiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
PIEDĀVĀJAM:
• pilnu vai daļēju darba slodzi (iespējams vienoties);
• stabilus ienākumus;
• izskatām papildu prasības, ja nepieciešams (piemēram, finansēt 

pedagoģiskās izglītības iegūšanu); 
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas;
• atalgojumu no EUR 975,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA:
• Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adre-

si krimuldasskola@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas 
vidusskolas kancelejā (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pa-
gasts, Krimuldas novads, tālr. 27744035)

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) 
augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc 
norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi 
Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv

Šā gada septembrī vidusskolēni visā valstī sāks mācīties 
pēc jaunā vidējās izglītības standarta, kurš paredz, ka turpmāk 
skolēniem vidusskolā būs iespējams izvēlēties, kurus mācību 
priekšmetus atbilstoši skolas piedāvātajiem kursu komplektiem 
jeb “izvēļu groziem” viņi apgūs padziļināti. Siguldas novada izglī-
tības jomas vadība kopā ar Mālpils un Krimuldas novada pašval-
dību vadītājiem un vidusskolu direktoriem ir izstrādājusi vienotu 
vidējās izglītības piedāvājumu, iespēju robežās nodrošinot padzi-
ļināto mācību priekšmetu daudzveidību.

“Jau kopš 2019. gada rudens sadarbībā ar Mālpils un Krimuldas no-
vada pašvaldību vadītājiem un vidusskolu direktoriem esam uzsākuši 
darbu pie jaunās Siguldas novada izglītības jomas stratēģijas, domājot 
par izglītības jomas attīstību ne tikai Siguldas novadā, bet arī tuvē-
jos novados neatkarīgi no tā, kā attīstīsies administratīvi teritoriālā 
reforma. Lai plānotu Siguldas novada skolu attīstību, īpaši vidējās 
izglītības posmā, esam izstrādājuši prognozes skolēnu skaita dinami-
kai dažādos izglītības līmeņos gan Siguldas novadā, gan Krimuldas 

un Mālpils novados. Kopīgi ar citu novadu pašvaldību vadītājiem un 
vidusskolu direktoriem esam iezīmējuši vadlīnijas vidējās izglītības 
attīstībai. Veidojot vidējās izglītības padziļināto kursu komplektus 
jeb “izvēļu grozus”, vadījāmies pēc skolēnu skaita dinamikas prog-
nozēm katrā skolā, kā arī iespējām nodrošināt atbilstošus pedagogu 
resursus,” stāsta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Sausiņa.

Izglītības iestāžu piedāvātie kursu komplekti:
 Siguldas Valsts ģimnāzijā – 

• Matemātikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 
• Inženierzinātnes; 
• Sociālās zinātnes; 
• Medicīna

 Siguldas pilsētas vidusskolā – 
• Robotu tehnoloģijas; 
• Līderība, vadība un pārvaldība; 
• Radošās industrijas

 Mālpils novada vidusskolā – 
• Humanitārās zinātnes; 
• Sociālās zinātnes

 Krimuldas vidusskolā – 
• Radošā pašizpausme; 
• Vide un uzņēmējdarbība

Svarīgi atzīmēt, ka darbs pie skolu padziļināto kursu piedāvājuma 
izstrādes turpinās, tāpēc tas šīs vasaras laikā var vēl nedaudz mai-
nīties. Aicinām sekot līdzi informācijai katras skolas informatīvajos 
kanālos.

Mācības pēc jaunajām vidējās izglītības programmām uzsāks 
10. klašu skolēni, mācoties mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus 
priekšmetus, īpaši 12. klasē, pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši savām 
interesēm un nākotnes studiju vai profesionālajiem plāniem. Saturu 
skolēni apgūs kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos 
kursos. Valsts standartā ir noteikts, kādiem mācību priekšmetiem ir 
jābūt pamatkursā un kādus mācību priekšmetus var iekļaut padziļinā-
to un specializēto kursu komplektos. Skola varēs elastīgi plānot tiem 
atbilstošo stundu skaitu ilgākā vai īsākā laika periodā. Kopumā katrai 
vidējās izglītības iestādei (vidusskolai, ģimnāzijai) ir jāpiedāvā vis-
maz divus mērķtiecīgi izveidotus padziļināto kursu komplektus jeb 
“izvēļu grozus” ar trīs padziļinātiem kursiem katrā no tiem. Vismaz 
vienam padziļinātajam kursam katrā izvēļu grozā jābūt atšķirīgam. 
Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, 
bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam 
mācību stundu sarakstam.

Jaunajā standartā mācību process ir veidots trīs mācību satura ap-
guves līmeņos – vispārīgajā, optimālajā un augstākajā. Kursu nosau-
kumos izmantota romiešu ciparu numerācija: I – pamatkursiem opti-
mālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu 
pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu nume-
rācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

Plānojot padziļināto kursu komplektus, visās novada skolās, kā 
arī Krimuldas vidusskolā un Mālpils novada vidusskolā, tika veikta 
9. klašu skolēnu aptauja, lai pietuvinātu vidējās izglītības piedāvāju-
mu skolēnu nākotnes plāniem. Iesniedzot iesniegumu par uzņemšanu 
kādā no vidusskolām vai ģimnāzijā, skolēniem būs jānorāda vēlamais 
padziļināto kursu komplekts. Izvēloties attiecīgo komplektu, sko-
lēniem jārēķinās ar to, ka, absolvējot 12. klasi, būs jākārto obligātie 
centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai 
franču), matemātikā – vismaz optimālajā mācību satura apguves lī-
menī, kā arī eksāmeni ne mazāk kā divos padziļinātā līmeņa mācību 
priekšmetos, ja tie ir atšķirīgi no obligāti noteiktajiem.

Siguldas, Krimuldas un Mālpils skolas 
sadarbojas, veidojot vienotu vidējās 
izglītības programmu piedāvājumu
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Krimuldas vidusskola 2020./2021.mācību gadā piedāvā divu 
virzienu programmas – “Vide un uzņēmējdarbība” un ”Radošā 
pašizpausme”.

Saskaņā ar jauno standartu, skolēni varēs vairāk mācīties atbilstoši 
savām interesēm un nākotnes plāniem, – to nodrošina mazāks mācību 
priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un 
specializētiem kursiem. Rezultātā skolēniem veidosies dziļāka izpratne 
un labākas prasmes apgūstamajos mācību priekšmetos, lielāka motivācija 
mācīties un spēcīgāka savu interešu apzināšanās. Kvalitatīvas izglītības 
piedāvājums un augstas prasības visās mācību jomās nodrošinās absolven-
tu labāku kopējo sagatavotību turpmākajām gaitām.

Ko tas nozīmē?
Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:
• mācību stundas tu kā vidusskolēns pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz 

šim ( ne vairāk kā 36 stundas nedēļā̄ );
• apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā pakāpē (vispārīgā, optimālā 

vai augstākā ) atkarībā̄ no savām interesēm;
• izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
• veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunra-

des vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļināta-
jiem kursiem;

• tev būs iespēja apgūt specializētos kursus.
Krimuldas vidusskolā veidojam tādu  programmas piedāvājumu, lai tu 

10. un 11. klasē apgūsti visus mācību priekšmetus optimālajā līmenī, kas 
nodrošina   pēc iespējas lielāku izvēles brīvība starp  padziļināti apgūsta-
majiem  mācību priekšmetiem augstākā līmenī 12. klasē.

Ko vēl piedāvā Krimuldas vidusskola?
• mācību grāmatas un darba burtnīcas;
• labiekārtotus mācību priekšmetu kabinetus;
• izmantot skolas bibliotēku ar bagātīgu grāmatu, laikrakstu un žurnālu 

klāstu;
• piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos Pierīgas novadā 

un valstī;
• piedalīties sporta sacensībās Pierīgas novadā un valstī;
• 3 sporta un veselības stundas nedēļā, baseina darbības laikā viena no 

tām peldēšanas stunda;
• saņemt Censonības stipendiju EUR 65,00 pirms nodokļu nomaksas, ja 

skolēnam nav neviena vērtējuma zemāka par 7 ballēm (9.klases sekmju 
izraksts);

• pašvaldības transportu nokļūšanai mājās;
• būt aktīvam un piedalīties izglītojamo pašpārvaldē;
• iegūt autovadītāja apliecību;
• iespēja iegūt paralēli vidējās izglītības atestātam arī valsts atzītu profe-

sionālās pilnveides apliecību Projektu vadībā vai Uzņēmējdarbībā;
• iespēja piedalīties mācību priekšmetu nedēļu organizēšanā un pasāku-

mu vadīšanā;
• piedalīties starptautiskos projektos;
• piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā;
• iespēju apmeklēt interešu izglītības nodarbības – avīze “Dzīvais 

Ūdens”, skatuves runa, praktiskā matemātika, foto-video-animācijas 
pulciņš, volejbols, florbols, basketbols, peldēšana.

Kā iestāties?
Pamats izglītojamā uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību 
un sekmju izraksts. Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem ar skolas 
direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija.
Uzņemšana sākas 2020. gadā 15. jūnijā katru darba dienu no plkst.9.00 
līdz 14.00.
Skolas kancelejā jāiesniedz:
1. vecāka vai pilngadīga izglītojamā iestādes vadītājam adresēts iesnie-

gums. Iesniegums var tikt nosūtīts arī elektroniski, parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu.

2. Iesniegumam pievieno:
• iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot ori-

ģinālu direktoram. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā 
valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

• bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
• izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes 

(veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
• aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direkto-

ram. 
Lēmums par uzņemšanu tiek paziņots 30. jūnijā un  28. augustā.

Nāc un mācies Krimuldas vidusskolas 10.klasē!
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Krimuldas novada domes sēdē 29. maijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par  nosaukumiem ielām  detālplānojuma teritorijā īpašu-
mā ar adresi Ernesta Sovera iela 1, Sunīšos.
Apstiprināt detālplānojumā īpašuma  Ernesta Sovera ielā 1, Su-
nīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., paredzētajām ielām seko-
jošus nosaukumus:
1. ielai – Zaļā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
2. ielai – Nākotnes iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov.;
3. ielai – Klusā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
4. ielai – Hermaņa Liepiņa iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimul-

das nov.;
5. ielai – Centra iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
6. ielai – Krimuldas aleja, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov..

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  ēku (būvju)  uzņemšanu bilancē.
1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē:
 1.1. palīgēku, kas atrodas uz  zemes vienības ar kad. apz. 6656 

002 0633. 
1.1.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība  4,44 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – nav;
 3. būves ārsienas – koks;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes.

 1.2. ūdenstorni, kas atrodas uz zemes vienības ar adresi 
E.Melngaiļa iela 6, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
1.2.1. informācijas par būvi nav.

 1.3. ūdenstorni, kas atrodas uz zemes vienības ar adresi 
E.Melngaiļa iela 6, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
1.3.1. informācijas par būvi nav

 1.4. palīgēku, kas atrodas uz zemes vienības ar adresi “Pēteru-
pe”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..
1.4.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība  38,99 m², stāvu skaits – 1; 

 2. būves pamati – nav;
 3. būves ārsienas – koks;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes

 1.5. palīgēku, kas atrodas uz zemes vienības ar adresi “Pēteru-
pe”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..
1.5.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība  7,87 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – nav;
 3. būves ārsienas – koks;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes

 1.6. dzīvojamo māju ar adresi “Vecruntiņi”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., kas atrodas uz zemes vienības.
1.6.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība 100 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – betona;
 3. būves ārsienas – silikātķieģelis;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes

 1.7. palīgēku  ar adresi “Vecruntiņi”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov.. 
1.7.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība 154 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – laukakmeņu;
 3. būves ārsienas – koka;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes

 1.8.  palīgēku  ar adresi “Vecruntiņi”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov.. 
1.8.1. informācija par ēku
 1. ēkas (būves) kopējā platība 32 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – nav;
 3. būves ārsienas – koka;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei veikt darbības, lai no-

skaidrotu palīgēkas piederību uz zemes “Estrāde”, Lēdurgā, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov.

 Par  n/ī  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, atsavināšanas 
procesa uzsākšanu. 
1. Noteikt, ka n/ī “Zeme pie Austriņiem”, platība 7054m², nav 

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

n/ī, zemes gabalam ar nosaukumu “Zeme pie Austriņiem”, 
Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
7054m².

3. Noteikt zemes īpašuma “Zeme pie Austriņiem” atsavināšanas 
veidu- pārdošana atklātā izsolē.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt n/ī 
“Zeme pie Austriņiem”, Raganā, novērtējumu, atbilstoši Stan-
dartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpa-
šuma vērtēšanas standartiem. 

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

 Par  zemes  gabala “Zeme pie  Sauleskalniem” atsavināša-
nas procesa uzsākšanu. 
1. Noteikt ka n/ī “Zeme pie Sauleskalniem”, platība 2,33 ha, nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Noteikt, ka n/ī “Zeme pie Sauleskalniem”, zemes vienība ar 

platību 2,33 ha ir starpgabals.
3. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī, zemes gabalam ar nosaukumu “Zeme pie Sauleskalniem”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,33 ha.

4. Īpašuma “Zeme pie Sauleskalniem” atsavināšanas veids- pār-
došana izsolē ar pretendentu atlasi.

5. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei A. Viškerei pasūtīt n/ī 
“Zeme pie Sauleskalniem” novērtējumu, atbilstoši Standarti-
zācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 

6. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai 
organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 
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atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, brīdinot nomnieku 
par zemes nomas līguma pārtraukšanu ar 2020.g. 1.novembri

 Par  zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
1. §
1. Ar 2020.g. 1.augustu iznomāt personai  uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Inciemi”, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0996 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 n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgša-

nu ar personu.

2. §
1. Ar 2020.g. 30.aprīli izbeigt 2016.g. 3.oktobra līgumu Nr. 17-

6/44 2016.
2. Ar 2020.g. 1.maiju turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 0,055 ha platībā, palīgsaimniecī-
bas  vajadzībām.

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

4. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

3. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju  iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vie-
nībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., zemes daļu 0,025 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 n/ī nodokli par zemi.

4. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju  iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā 
ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,09 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzī-
bām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

5. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju  iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā 
ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,06 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 n/ī nodokli par zemi.

6. §
1. Ar 2019.g. 1.janvāri  turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā 
zemes  vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov., zemes daļu 0,06 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 n/ī nodokli par zemi.

7. §
1. Ar 2020.g. 1.jūniju iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā 
ar nosaukumu “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ze-
mes daļu 1,38 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

8. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju samazināt personai iznomāto Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības 
ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu uz 0,035 ha, palīgsaimniecības vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

9. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju palielināt personai uz 6 gadiem iznomātas 

zemes daļu Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdīju-
mā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., uz 0,0838 ha, palīgsaimnie-
cības  vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

10. §
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā 
zemes  vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov., zemes daļu 0,1 ha platībā, palīgsaimniecības va-
jadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

11. §
1. Ar 2020.g. 15.maiju iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā ar nosau-
kumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,03 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 n/ī nodokli par zemi.

12. §
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienī-
bā ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., zemes daļu 0,0431 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 n/ī nodokli par zemi.

13. §
1. Ar 2020.g. 1.augustu līdz 2020.g. 31.decembrim turpināt izno-

māt personai Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā 
zemes vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., zemes daļu 1/5 domājamās daļas apmērā 
no 0, 15 ha zemes, palīgsaimniecības vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

14. §
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt līdz 2020.g. 31.decembrim 

personai Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes 
vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 1/5 domājamās daļas apmērā no 
0,15 ha zemes, palīgsaimniecības vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

15. §
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā 
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ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,0415 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 n/ī nodokli par zemi.

16. §
1. Ar 2020.g. 1.maiju iznomāt personai uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā ar nosau-
kumu “Kalpiņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 
0,8 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

17. §
1. Ar 2020.g. 1.septembri turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā 
ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,033 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 n/ī nodokli par zemi.

18. §
1. Ar 2020.g. 1.septembri turpināt iznomāt personai uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā 
ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,0431 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 n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgša-

nu ar personu.

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
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  SIA “Vidzemes Putniņi” iesniegumu.
1. Ar 2019.g. 30.martu turpināt  iznomāt SIA “VIDZEMES PUT-

NIŅI” uz 5 gadiem bezsaimnieka zemes vienību ar nosaukumu 
“Iļķeni”, platība 8,5 ha. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrā-
lās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro un PVN.

2. Ar 2018.g. 1.jūliju izdarīt grozījumus 2018.g. 2.janvāra līgumā 
Nr. 17-6/23-2018, mainot nomas zemes platību no 5,5 ha uz 
4,67ha un nosakot nomas maksu 1,5% no īpašumam “Zeme pie 
Putniņiem”, noteiktās tirgus vērtības (15 400 EUR), kas gadā 
sastāda EUR 196,14.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēg-

šanu un grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā ar SIA 
“ VID ZEMES PUTNIŅI”.

 Par  zemes transformāciju.
1. Piekrist lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanai 

īpašuma “Mežaziediņi” zemes vienībā.
2. Koku stādīšanas attālums ne tuvāk par 10m no autoceļa V82 

“Inciems-Straupe” vidus ass līnijas. 
 Par  īres līgumiem.
1. §
Ar 2020.g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar personu 2015.g. 
8.aprīlī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 107.15/7-6 
par pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 40,6 m², adrese 
“Veceikaži”-3, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
1. 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.

2. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par īres līguma paga-
rināšanu.

2. §
1. No 2020.g. 1.februāra līdz 2020.g. 31.jūlijam pagarināt ar per-

sonu 2015.g. 9.aprīlī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 
118.15/7-6 par pašvaldībai piederošo dzīvokli 79,3m² platībā, 
adrese E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov..

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. Īrnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par īres līguma paga-

rināšanu.

3. §
1. Ar 2020.g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar personu 2015.g. 

7.maijā noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 146.15/7-6 
par pašvaldībai piederošo dzīvokli,  platība 13,6 m², adrese 
“Veceikaži”-4, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

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. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma paga-
rināšanu.

4. §
Ar 2020.g. 1.februāri uz 5 gadiem vai līdz darba tiesisko attiecību 
beigām pagarināt ar personu 2015.g. 8.aprīlī noslēgto dzīvojamo 
telpu īres līgumu Nr. 106.15/7-6 par pašvaldībai piederošo dzī-
vokli platība 42,5 m², adrese “Centrs 38”-26, Sunīši, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov.
1. 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.

2. Īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma paga-

rināšanu.

5. §
1. Ar 2020.g. 1.jūniju uz vienu gadu izīrēt personai Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu  13,6 m² platī-
bā, adrese “Centrs 38”-15, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov..

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. Juridiskai nodaļai sagatavot  īres līgumu.
 Par  izlikšanu no dzīvokļa
Juridiskajai nodaļai līdz 2020.g. 30. jūnijam sagatavot prasības 
pieteikumu īres parāda piedziņai un prasības pieteikumu par per-
sonas un viņas ģimenes locekļu piespiedu izlikšanu no dzīvokļa 
ar adresi “Veceikaži”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adre-
sātam.
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
79.panta pirmo daļu, pārsūdzams,  viena   mēneša laikā no tā spē-
kā stāšanās dienas, Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 
1A, Rīgā.
 Par izmaiņām Krimuldas novada domes Administratīvās 
komisijas sastāvā.
Uzņemt Baibu Vītiņu Krimuldas novada domes Administratīvās 
komisijas locekles amatā ar 2020.g. 29. maiju.
 Par meža zemes  “Mežs pie Imantām” atsavināšanu.
Atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti to izskatot Attīstības ko-
mitejas sēdē.
 Par  Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objekta - cirs-
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mas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu.
Atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti to izskatot Attīstības ko-
mitejas sēdē.
 Par grozījumiem 27.03.2020. lēmumā “Par pašvaldības īpa-
šuma “Mežs pie Dzirnavām” nodošanu atsavināšanai”.  
1. Izdarīt Krimuldas novada domes 27.03.2020. lēmumā “Par 

pašvaldības īpašuma “Mežs pie Dzirnavām” nodošanu atsavi-
nāšanā” šādus grozījumus:

 1.1.  Aizstāt ar lēmuma 3.punktu apstiprinātajos “Nekustamā 
īpašuma – zemes vienības, starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles ar pretendentu atlasi 
noteikumos”:
1.1.2. 6.1. punktā skaitli un vārdu “11.jūnija”  ar skaitli un vār-

du “6.jūlija”;
1.1.3. 7.1. punktā skaitļus un vārdus “12.jūnijā plkst. 10.00” ar 

skaitļiem un vārdiem “7.jūlijā plkst.14.30”.
 Par transportlīdzekļa – traktora T150K atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo kustamo man-

tu – lietotu transportlīdzekli traktors T150K, valsts reģ. Nr. 
T1282LP, šasijas Nr. 438587, izlaiduma gads 1988. par  EUR 
1300, t.sk. pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

2. Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus, kas atrodas 
lēmuma pielikumā.

3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai nodrošināt kusta-
mās mantas – lietota transportlīdzekļa traktors T150K, valsts 
reģ. Nr. T1282LP, šasijas Nr. 438587, izlaiduma gads 1988. iz-
soli līdz 2020.g. 30.jūnijam.

 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Mazlācīši” iz-
soles rezultātu apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Mazlācīši”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., 1,23 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar personu par Krimuldas novada paš-

valdības n/ī – zemes vienības “Mazlācīši” pārdošanu par 
EUR 3 170.

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
4. Izbeigt 17.09.2019. zemes nomas līgumu ar personu par zemes 

vienības “Mazlācīši” iznomāšanu. 
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Meijiņas” iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Meijiņas”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., 1,47 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar personu par Krimuldas novada pašvaldī-

bas n/ī – zemes vienības “Meijiņas” pārdošanu par EUR 2 770.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
4. Izbeigt 08.11.2019. zemes nomas līgumu ar personu par zemes 

vienības “Meijiņas” iznomāšanu.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības Ozolu iela 2A, 
Inciems, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības Ozolu iela 2A, Inciemā, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., 4291 m2 kopplatībā, izsoles re-
zultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar personu, par Krimuldas novada paš-
valdības n/ī – zemes vienības Ozolu iela 2A, Inciemā, pārdo-
šanu par EUR 6 400 uz nomaksu, nomaksas termiņš - 1 gads.

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
4. Izbeigt 06.04.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.224 ar 

personu par zemes vienības Ozolu iela 2A, Inciemā, iznomā-
šanu.

 Par  noteikumiem “Krimuldas novada pašvaldības nedzīvo-
jamo ēku apsaimniekošanas kārtība”.
1. Pieņemt noteikumus “Krimuldas novada pašvaldības nedzīvo-

jamo ēku apsaimniekošanas kārtība”.
2. Izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam nodrošināt 

nedzīvojamo ēku vizuālās apskates līdz 2020.g. 31.jūlijam sa-
skaņā ar nedzīvojamo ēku sarakstu.

3. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai un  Nekustamā īpa-
šuma un zemes lietu speciālistei nodrošināt nedzīvojamo ēku 
saraksta uzturēšanu un aktualizēšanu.

 Par noteikumiem “Par debitoru parādu piedziņas un admi-
nistrēšanas kārtību Krimuldas novada pašvaldībā. 
Pieņemt noteikumus “Par debitoru parādu piedziņas un adminis-
trēšanas kārtību Krimuldas novada pašvaldībā”.

 Par  vīna, raudzētu dzērienu vai citu alkoholisko dzērienu 
ražošanas atļaujas izsniegšanu. 
Izsniegt atļauju ZS “Silpurmašas”, Silpurmašas, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai.
 Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada iedzīvotāju 
identifikācijas karšu  un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” 
saskaņošanu. 
Ar 2019. g. 20. decembra Krimuldas novada domēs sēde lēmumu 
“Par Siguldas novada ID karšu programmas piedāvājumu”, tika 
nolemts atbalstīt Siguldas novada iniciatīvu paplašināt identifi-
kācijas karšu projektu, izsniedzot tās Krimuldas novadā deklarē-
tajiem iedzīvotājiem. 
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.g. 19.decembra lē-
mumu ,,Par sadarbību ar pašvaldībām, kuras administratīvi teri-
toriālā dalījuma ietvaros paredzēts apvienot ar Siguldas novada 
pašvaldību” tika uzsākta pašvaldību sadarbības līgumu slēgša-
na starp pašvaldībām, kuras administratīvi teritoriālā dalījuma 
ietvaros paredzēts apvienot ar Siguldas novada pašvaldību, par 
šo pašvaldību iesaisti ID karšu priekšrocību programmā, kuras 
ietvaros dotu iespēju šajos novados deklarētajiem iedzīvotājiem 
saņemt šajos novados dažādu uzņēmumu preču un pakalpojumu 
atlaides, speciālos piedāvājumus vai citas priekšrocības. Uzņē-
mēju atlaides, speciālie piedāvājumi vai citas priekšrocības pa-
redzēts nodrošināt vienoti visu šo novadu deklarētajiem iedzīvo-
tājiem, taču katras pašvaldības un tās dibināto kapitālsabiedrību 
piedāvātais pakalpojumu klāsts būs pieejamas tikai tā novada 
ietvaros, kur iedzīvotājs deklarējies.
ID kartēm ir paredzēta viena funkcionalitāte, bet atšķirīgi 
dizaini, un tās varēs saņemt attiecīgajā klientu apkalpošanas 
punktos, kurā iedzīvotājs ir deklarēts. Lai pilnvērtīgi nodroši-
nātu sadarbības līguma īstenošanu saistībā ar ID karšu anke-
tām, nepieciešams saskaņot iekšējos noteikumus “Par Siguldas 
novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu iz-
sniegšanas”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts  pārvaldes iekār-
tas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma “par 
pašvaldībām” 31. pantu, un 14.05.2020. Attīstības komitejas 
atzinumu, 
DOME NOLEMJ:
Saskaņot iekšējos noteikumus “Par Siguldas novada iedzīvotāju 
identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību”, sa-
skaņā ar pielikumu.
 Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Helmūtam grāmatas iz-
došanai. 
Piešķirt līdzfinansējumu personai grāmatas izdošanai 500,00 
EUR apmērā.
 Par budžeta grozījumiem saistībā ar pabalstu krīzes situ-
ācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19 iz-
platību.
1. Pārvirzīt līdzekļus no EKK 6254 Pašvaldības vienreizējie pa-

balsti naudā ārkārtas situācijā/krīzes situācijā 2000 EUR ap-
mērā uz EKK 62541 pašvaldības pabalsti naudā krīzes situāci-
jās Covid-19

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Krimuldas novada domes Fi-
nanšu nodaļa.

3. Atbildīgais par dotāciju saņemšanu no valsts līdzekļiem ir So-
ciālais dienests.

 Par noteikumu “Noteikumi par Krimuldas novada domes 
grāmatvedības uzskaiti” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par Krimuldas novada 

domes grāmatvedības uzskaiti”.
2. Deleģēt Krimuldas novada domes priekšsēdētāju parakstīt Fi-

nanšu nodaļas dokumentus par grāmatvedības darba organizā-
ciju. Noteikumi pievienoti protokolam uz 114 lapām.

 Par  Krimuldas novada domes 2019.gada pārskata apstip-
rināšanu.
Apstiprināt Krimuldas novada domes 2019.gada pārskatu, saska-
ņā ar pielikumu.
 Domes kārtējā sēde 26.jūnijā 10.00.
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Turaidas muzejrezervāts no 5. jūnija ver vaļā ekspozīcijas 
telpās Turaidas vēsturiskā centra senajās ēkās un aicina ik-
vienu no jauna iepazīt vēstures stāstus viduslaiku mūra pils 
ekspozīcijās, Turaidas baznīcā, Dārznieka mājā un muižas 
saimnieciskajā centrā. Turaidas muzejrezervāts atvērts 
katru dienu no 10.00 līdz 20.00, ekspozīcijas telpās at-
vērtas no 10.00 līdz 18.00. Ievērojot visus nosacījumus, kas 
attiecas uz sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos, 
būs nelieli ierobežojumi ekspozīciju apskatē un notiks ap-
meklētāju plūsmas regulēšana ēkās.

Atvērts tiks arī pils Galvenais tornis, kas ir viens no ap-
meklētāju iecienītākajiem objektiem Turaidas pils kompleksā, 
kur lielas apmeklētāju plūsmas gadījumā, iespējams, būs or-
ganizēts apmeklējums, uz vietas pierakstoties apmeklējumam 
konkrētā laikā.

Pils kompleksa Rietumu korpusā 1. un 2. stāvā būs atvērta 
ekspozīcija „Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā”, kas vēsta 
par Rīgas arhibīskapijas, kā arī Turaidas pils un novada vēs-
turi četru gadsimtu garumā. Apmeklētājiem būs līdz šim ne-
bijusi iespēja iepazīt rietumu korpusa sargeju, jo apmeklētāju 
kustības plūsma tiks organizēta, izmantojot atsevišķu ieeju un 
izeju. Ieeja ekspozīcijā būs pirmajā stāvā, bet izeja – otrajā stā-
va, izmantojot sargejas trepes. Līdz ar to būs iespēja vērot pils 
pagalmu no iepriekš neredzētiem rakursiem. Vēl pilī tiks atvēr-
tas ekspozīcijas “Cietums” un “Pils sardze”, kā arī  ekspozīcija 
“Torņveida dienvidu korpusa un pagraba vēsture” vietā, kurā 
saglabājies oriģinālais telpas velvējums.

Tuvojoties Dārznieka mājai, kaula stabulītes melodijas aici-
nās apmeklēt ekspozīciju “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēs-
turē”. 1750. gadā būvētā Turaidas baznīca pārsteigs ar savu 

vienkāršo estētiku un muižas saimnieciskajā centrā smēdē 
būs atvērta ekspozīcija “Stāsts par muižu” Tiks atvērtas arī 
citas ekspozīcijas ratnīcā, pirtiņā un zivju pagrabā. Jūnijā eks-
pozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pil-
sonis” apmeklētājiem tiks piedāvāta tikai iepriekš piesakoties 
pa tālruni ne vairāk kā 10 cilvēku lielai grupai.

Brīvdienās un svētkus dienās Apmeklētāju centrā būs atvēr-
ta kafejnīca “Mr. Biskvīts”, kuras kūkas jau savu slavu ieman-
tojušas visā Latvijā. Kaltes ēkā apmeklētājus gaidīs suvenīru 
veikals “Rota”. Pēc iepriekšēja pieraksta mākslinieka Elmāra 
Gaigalnieka radošajā darbnīcā būs iespēja iegūt savu portretu, 
uz vietas zīmētu ar ogli vai pasteli.

Turaidas muzejrezervāts piedalās Latvijas Muzeju biedrības 
kopīgi rīkotajā informatīvajā kampaņā #TiekamiesTagad, ap-
meklētāju ērtībai izvietojot spilgti dzeltena vienota dizaina un 
informācijas materiālus, kas būs kā palīgs ierobežojumu ievēro-
šanai. Atgādinām, ka  2020. gada 12. marta Ministru Kabineta 
rīkojums Nr. 103 attiecas arī uz muzeju apmeklējumu, kas no-
zīmē, ka muzejus nevar apmeklēt personas ar elpceļu infekcijas 
slimību pazīmēm, kā arī personas, kurām noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai stingra izolācija.  Vēl joprojām, uzturoties 
publiskās telpās, apmeklētājiem, kas nedzīvo vienā mājsaim-
niecībā, savas veselības drošības dēļ jāievēro 2 metru distance 
un jāseko visām norādēm un papildus informatīvajiem materiā-
liem, kas izvietoti muzejrezervāta teritorijā.

Anda Skuja 
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā 

Mob.t. 26572142 
www.turaida-muzejs.lv

Turaidas muzejrezervāts no 5. jūnija 
atver ekspozīcijas telpās

Glezniecības studijas “Umbra” 
izstāde digitālā formātā

Izsludinot ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 
pandēmiju, Krimuldas Tautas namā izstādītā glezniecības 
studijas “Umbra” izstāde daudziem interesentiem tā arī 
palika neredzēta. 

Krimuldas Tautas nama vadītāja Līvija Ustupa glezniecī-
bas studijas “Umbra” izstādi nodod digitālā formātā ikvie-
nam interesentam un mākslas cienītājam. To var atrast un 
noskatīties novada mājaslapā www.krimulda.lv

Glezniecības studijas “Umbra” izstāde “Riti” veidota  īpaši 
Krimuldas Tautas namam ar jauniem, glezniecības darbiem, 
veltītiem pavasarim, bezgalīgajam atjaunotnes un radīšanas 
procesam dabā, dvēselē un mākslā.

Mazliet rotaļīgais, vienotais darbu formāts – kvadrāts, kas 
pieļauj bezgalīgas klucīšu spēļu variācijas un interpretācijas 
izstādes iekārtojumam, katra mākslinieka individuālo pie-
redzi un pārdzīvojumu iekļauj kopīgā ciklā jeb rakstā. Lai 
HOMO LUDUS radīšanas prieks mūsu enerģiju iegriež bez-
galības zīmē!

Glezniecības studija “Umbra” ir pieredzes bagāts kolektīvs 
ar vairāk kā pus gadsimtu senu vēsturi un tradīcijām. Tās dar-
bību 1961. gadā aizsāka mākslinieks Nikolajs Petraškevičs to-
reizējā Tramvaju un Troleibusu parka Kultūras namā. 70tos 
gados studijā darbu sāka gleznotāja Māra Zītare, kuras vadībā 
“Umbra” tika pie skanīgā nosaukuma un izveidojās par salie-
dētu, atpazīstamu kolektīvu, apvienojot dažāda gada gājuma, 
pieredžu un profesiju cilvēkus, kas ar aizrautību savā brīvajā 
laika nododas mākslas studijām un pamazām atklāj vilinošās 

iespējas savu domu un pārdzīvojumu izteikt glezniecības va-
lodā. 

Kopš 2019. gada studiju vada gleznotāja Agnija Ģērmane.

 Glezniecības studijas "Umbra" darbs arī atjaunotnes procesam dabā 
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Dienests Zemessardzē –  
tavs brīvprātīgs devums valsts aizsardzībā 

Zemessardze dod iespēju Latvijas pil-
soņiem un pilsonēm no pamatnodarboša-
nās – darba vai studijām – brīvajā laikā brīv-
prātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās 
aizsardzību.

Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt 
šodien. Nav svarīga tava tautība, izglītība, 
specialitāte vai pieredze – tu esi mums va-
jadzīgs. Esi savas zemes sargs – stājies 
Zemessardzē!

Stāties Zemessardzē tiek aicināti arī:
• no aktīvā dienesta atvaļinātie karavīri, ku-

riem dienestā Zemessardzē saglabā dienesta 
pakāpi un ieceļ tai atbilstošā amatā un ze-
messarga izdienā ieskaita dienesta laiku ak-
tīvajā dienestā,

• studējošie Latvijā akreditētās augstskolās 
vai koledžās, uzsākot studējošo speciālo mi-
litāro apmācību, kas dod iespēju no studijām 
brīvajā laikā brīvprātīgi apgūt militārās zi-
nāšanas un prasmes.

Ko dara Zemessardze?
Tā gatavo un apmāca Latvijas pilsoņus die-

nestam Zemessardzē, pilda valsts aizsardzī-
bas uzdevumus, iznīcina sprādzienbīstamus 
priekšmetus un veic spridzināšanas darbus, 
piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas 
darbos un citos pasākumos, atbalsta institūci-
jas sabiedriskās kārtības garantēšanā un veic 
citus uzdevumus.

Ko es iegūšu, dienot Zemessardzē?
IEMAŅAS

Dienot Zemessardzē, apgūsi militārās pa-
matzināšanas un specialitātes, piedalīsies 
mācībās Latvijā un ārvalstīs, apgūsi rīcību 
ekstremālos apstākļos un stresa situācijās, ie-
gūsi pieredzi komandas darbā, līdzdarbosies 
pazudušu personu meklēšanā, mežu uguns-
grēku dzēšanā, plūdu un to seku novēršanā un 
uzturēsi un uzlabosi fizisko sagatavotību un 
veselību.
GARANTIJAS:
• par katru uzdevumu izpildes vai apmācības 

dienu saņemsi kompensāciju, sākot no 32,72 
eiro dienā, un uzturdevu vai naudas kom-
pensāciju 9,96 eiro dienā;

• saņemsi izdevumu apmaksu par veselības 
aprūpes pakalpojumiem;

• vari saņemt kompensāciju, ja būsi sekmīgi 
piedalījies uzdevumu pildīšanā un apmācī-
bās vairāk par 30 dienām gadā, piedaloties 
līdz pat 90 dienām gadā;

• iegūsi zemessarga izdienas stāžu;
• sekmīgi pabeidzot pamatapmācību vai jau-

nākā instruktora apmācību, varēsi iestāties 
profesionālajā dienestā atbilstoši iegūtajai 
militārajai izglītībai.

Kāds būs mans dienests Zemessardzē?
Dienests līdz 30 dienām gadā ietvers:
• Zemessardzes uzdevumu pildīšanu;
• zemessarga apmācību, kas sastāv no indivi-

duālās apmācības (pamatapmācība, kvalifi-
kācijas un karjeras apmācība) un kolektīvās 
apmācības (vienību vai apakšvienību apmā-
cība un vingrinājumi).
Pamatapmācībā apgūsi ieroču, šaušanas, sa-

karu un ierindas apmācību, topogrāfiju, orien-
tēšanos, kā arī lauka kaujas un citas pamatzi-
nāšanas un iemaņas.

Šīs iemaņas varēsi apgūt vienībā nedēļas no-
galē vai centralizētās pamatapmācības nomet-
nēs, kādas šogad notiks visās Zemessardzes 
brigādēs:
• 1. Rīgas brigādē no 27. jūnija līdz 17. jūlijam 

un no 1. līdz 14. augustam,
• 2. Vidzemes brigādē no 3. līdz 23. augus-

tam,
• 3. Latgales brigādē no 3. līdz 23. augustam,
• 4. Kurzemes brigādē no 6. līdz 26. jūlijam.

Kvalifikācijas apmācībā apgūsi kādu no mi-
litārajām specialitātēm: ložmetējnieks, granāt-
nieks, izlūks, snaiperis, zemessargs glābējs, au-
tovadītājs, prettanku un zenītraķešu operators, 
radiosakaru operators un citās specialitātēs.

Karjeras apmācībā, ja vēlēsies veidot ins-
truktora karjeru, apgūsi dienesta pakāpei un 
amatam noteiktos militārās izglītības kursus.

Kolektīvā apmācība ir turpinājums indivi-
duālajai apmācībai, lai apmācībās un vingrinā-
jumos sagatavotu vienības un apakšvienības 
tām noteikto uzdevumu izpildei.

Dienests būs ilgāks par 30 dienām gadā 
ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa 
izsludināšanas gadījumā, kā arī ar tavu piekri-
šanu noteikto dienesta uzdevumu pildīšanai 
un apmācībai.

Kas jāzina manam darba devējam?
ZEMESSARDZES UZDEVUMU PILDĪŠANA

Darba devējs atbrīvo uzdevumu pildīšanā 
iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pil-
dīšanas, neizmaksājot viņam darba samaksu, 
bet saglabājot darba (amata) vietu:
• līdz piecām darba dienām kalendāra gadā – 

Zemessardzes uzdevumu pildīšanai;
• ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa 

izsludināšanas gadījumā – līdz ārkārtējās si-
tuācijas vai izņēmuma stāvokļa atcelšanai;

• līdz pusotram gadam – dalībai starptautis-
kajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos.

ZEMESSARGU APMĀCĪBA
Darba devējs līdz piecām darba dienām 

kalendāra gadā atbrīvo apmācībā iesaistīto 
zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, 
saglabājot darba (amata) vietu. Darba devējs 
var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par ze-
messargu apmācībā pavadīto laiku.

Darba devējs ne ilgāk kā piecas darba dienas 
pēc kārtas vienu reizi kalendāra gadā atbrīvo 
kolektīvajā apmācībā iesaistīto zemessargu no 
darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darba 
(amata) vietu. Darba devējs izmaksā darbinie-
kam atlīdzību par zemessargu kolektīvajā ap-
mācībā pavadīto laiku.
TAVA DARBA DEVĒJA IEGUVUMI:
• kompensācija līdz 50 eiro par vienu darba 

dienu par darbiniekam zemessargam iz-
maksāto atlīdzību par kolektīvajā apmācībā 
pavadīto laiku;

• aizsardzības nozares atzinība par darbinie-
ku iesaistīšanu Zemessardzē.

Kā es varu iestāties Zemessardzē?
Pamatprasības: Latvijas pilsonis vai pilsone 

vecumā no 18 līdz 55 gadiem, valsts valodas 
zināšanas vismaz vidējā (B1) līmenī, nav kri-
minālās sodāmības un atbilstošs veselības stā-
voklis un fiziskā sagatavotība.

Pietiekšanās
Pieteikuma iesniegšanai sazinies ar dzīves 

vai studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienī-
bu, izvēloties:
• zvanīt uz tālruņa numuru 1811;
• rakstīt uz e-pastu esizemessargs@mil.lv;
• vai personīgi ierodoties vienībā.

Pieteikties un dienēt Zemessardzē vari arī 
Ādažu bāzē izvietotajā 3. kājnieku bataljonā 
(tālruņa numurs: 27850560, e-pasta adrese: 
3kb@mil.lv).

Zemessardzes 27. kājnieku bataljona rotas 
atbalsta punkts Siguldā

Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda
Vadītājs: Zemessardzes 27. kājnieku bataljona 2. kāj-
nieku rotas komandieris kapteinis Tālivaldis Skuja
Tālrunis: 26132457
Tīmekļa vietne: www.zs.mil.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

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

Smaidi dzīves tumšos brīžos,
Smaidi, ja tev skumīgs prāts,
Smaidi saulītē un lietū –
Smaids ir vienmēr saules vērts..

Sirsnīgi sveicieni jūnija 
gaviļniekiem:

Annai Zeibotei,
Velgai Upītei,
Nikolajam Savinam,
Rudītei Rutkelei,
Jānim Pastuhovam,
Līgai Miķelsonei,
Gaidai Meļķei,
Veltai Lazdānei,
Dzidrai Krūmiņai,
Rasmai Kalniņai,
Arnim Švēdem,
Vladislavam Šustānam,
Intai Baķei,
Ilgonim Zvīgulim,
Jurim Vārpam,
Jurim Salmiņam,
Jānim Rītiņam,
Ivanam Pļešiņecam,
Jānim Platačam,
Karolīnai Jermanei,
Ilonai Dzirniecei,
Mainai Bērziņai

nozīmīgajās jubilejās!

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

LĪDZJŪTĪBAS
Lai paliek ābele, ko iestādīju, 
Un vārds, ko kādam teicu mierinot. 
Tik godīgs darbs bez skaļuma ir vainags 
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

Kad pa skujām klāto taku mūžībā pavadīts 
TĒVS un VECTĒVS Imants Cielēns, 
esam kopā un dalām sāpju smeldzi ar  

Andi Cielēnu, Jānis Sirmo,  
Kristapu Sirmo un Valdi Cielēnu. 

 Krimuldas novada amatierteātris

Caur dvēseli sāpju dzīpari lokās, 
Klājis dzīvības zaļumu aizsaules rīts, 
Ne vairs darba, ne glāsta rokās, 
Mūža gājums skuju vainagos tīts

Mūsu vissiltākie mierinājuma un  
patiesas līdzjūtības vārdi kolēģim  

Kristapam Sirmajam,  
VECTĒTIŅU mūžībā pavadot!

 Saulkrastu daļas ugunsdzēsēji

SIA “Entalpija-2” 
veica ūdens 
dezinfekciju

SIA “Entalpija-2” informē, ka sakarā ar 
ūdens sistēmas un ūdenstorņa dezinfek-
ciju bija dzeramā ūdens padeves pārtrau-
kums vai pazemināts ūdens spiediens. 
Pēc dzeramā ūdens padeves atjaunošanas 
vietām bija vērojama īslaicīga ūdens duļ-
ķainība. Dezinfekcijā SIA “Entalpija-2” 
izmanto peroksīdu, kas ūdenī sadalās par 
ūdeni un skābekli. 

SIA "Entalpija-2" atvainojas iedzīvotā-
jiem par sagādātajām neērtībām! 

Ūdens sistēmas un ūdenstorņa dezin-
fekcija norisinājās: Inciemā; Lēdurgā; 
Sunīšos; Turaidā; Zutiņos 4. jūnijā un 
Raganā 9. jūnijā.


