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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.

Tautasdziesma ir mūsu tautas identitātes, spēka un gudrības simbols. Dainās mēs smeļamies spēku un ticību nākotnes veidoša-nai. Paldies mūsu senčiem, kas ir radījuši garamantu – dainas!Saules spēka un latviskās enerģijas piepildītajā Dainu kalnā mēs sastopam tautasdziesmās ieaustās vispārcilvēciskās vērtī-bas – mīlestību, godu, sadzīvošanu ar apkārtējo vidi, līdzcilvēkiem, rūpes par tuviniekiem, tautu, dabu.
Vissirsnīgākais paldies Turaidas muzejrezervāta saimei par Dainu kalna idejas realizāciju un daudzināšanu!Esam lepni godināt Dainu kalnu, kas ir visas tautas kultūras simbols, latviska domu, skaņu un skatu ainava.Mīļi sveicu Dainu kalna 35. gadskārtā! Lai saules gaisma un dainās ieaustā dzīvesziņa rotā mūs ikvienu!!

Linards Kumskis
Turaidā, 2020. gada jūlijā

APSVEICAM!
Dainu kalnam apritējusi 35. gadskārta

Šogad 7. jūlijā aprit 35 gadi kopš Turaidā atklāts Dainu kalns 
un 20 gadi kopš ieskandināts Dziesmu dārzs. Dainu kalns, kas 
savas pastāvēšanas gados kļuvis par Dziesmotās revolūcijas 
simbolu, ir vieta, kur dabas un cilvēka radītās mākslas mijiedar-
bībā emocionāli dziļi var izzināt tautasdziesmās ierakstītās vēr-
tības, svinēt ģimeņu godus, smelties zemes enerģētisko spēku 
un būt vienotiem. Dainu kalnā izvietotas tēlnieka Induļa Rankas 
akmens skulptūras, kas katra par sevi ir mākslas darbs un ir 
veltītas latviešu tautasdziesmām.

5. jūlijā Turaidas muzejrezervātā bija plānots organizēt svētkus 
“Dainu kalns. Brīvība. Dziesmotā revolūcija”. Tomēr ņemot vērā 
noteiktos drošības pasākumus, tostarp distancēšanās un pulcē-
šanās ierobežojumus, Turaidas muzejrezervāts pieņēmis lēmu-
mu svētkus atcelt. Šajā gadā svētki vairāk tika svinēti virtuāli.

Saules mūžu Dainu kalnam!
Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde:
“35 gados Turaidas Dainu kalnā ir uzkrājusies milzīga garīga 

enerģija, kas turpina augt, piesaistīt, iedvesmot. Dainu kalnam ir 
bagāta pagātne un, esmu pārliecināta, būs vēl bagātāka nākotne, jo 
tā atraisītais, iekustinātais tautas garīgais spēks joprojām ir dzīvs 
un dzīvus dara arī mūs. To apliecina arī šodienas situācija, kad svēt-
ku dalībnieku, nerunājot nemaz par apmeklētājiem, skaits bija tik 
liels, ka ieviesto ierobežojumu dēļ vajadzēja pārorienties un svinēt 
šos svētkus tik neparastā, laikam pielāgotā veidā. Taču mēs esam 
radoša tauta un īsā laikā esam jau paguvuši iemācīties un izmēģi-
nāt,  ka var sanākt kopā arī attālināti, tiešsaistē, ievibrējot un pie-
skandinot ne tikai pakalnus, bet arī virtuālo telpu. Arī šī būs jauna 
Turaidas folkloras svētku pieredze – neparasti un citādi svētki, ko 

atcerēties, kad atkal (cerams, jo drīz) sanāksim kopā Turaidā, reā-
lajā Dainu kalnā.

Dziļi pateicos Turaidas muzejam par to nerimstošo, radošo entuzi-
asmu un darbu, kas šajos gados ieguldīts tautas garīgā spēka uzturēša-
nā, atmodas ieskandināšanā  un mūsu nemateriālā kultūras mantoju-
ma iedzīvināšanā un attīstīšanā. Saules mūžu Dainu kalnam!”

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne:
“Dainu kalna ceļš šo gadu garumā ir bijis skanošs, sevi aplieci-

nošs, dziesmās izdziedāts un apmeklētāju pozitīvo sajūtu piepil-
dīts. Paldies un vēlreiz paldies visiem, kuri šo vietu saista ar sevi, 
kuri saka – “arī es te talkoju, arī es te dziedāju, es šeit biju kāzu 
dienā, mēs te ar bērniem priecājāmies visu dienu, es te pa īstam 
sajutu Saulgriežu rīta agruma spirgtumu un enerģiju”. Te sava no-
vada dziesmu ir izdziedājuši  un godu tautasdziesmai izteikušas 
Latvijas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi. 

Lai vienmēr skan mūsu tautasdziesma  
Dainu kalnā!”

Atceres brīdis tēlniekam Indulim Rankam
6. jūlijā, Dainu kalna svētku dienas priekšvakarā, piemiņas brī-

dis Turaidas kapos, kur atdusas tēlnieks Indulis Ranka (1934-2017), 
Dainu kalna skulptūru autors. Viņš pats ir teicis: “Dainu kalns izsta-
ro spēku, jo esmu izdarījis miljoniem sitienu akmenī un kaut ko šie 
akmeņi ir saņēmuši. Tiem ir jāstaro tālāk.”

Paldies tēlniekam Indulim Rankam par ciešo sadarbību daudzo 
gadu garumā, jo Dainu kalns staro, cauri gadalaikiem, cilvēku dar-
bu un mīlestību, to kopjot un uzturot, staro caur dziedātajām tautas-
dziesmām, caur tautas spēku un labvēlību kopībā.

Pilnus apsveikumu tekstus un informāciju var atrast  
www.turaida-muzejs.lv

Dainu kalna atklāšanā 1985.gada 7.jūlijā. No labās: arhitekts Ilgvars 
Batrags, Dainu kalna idejas autore, Siguldas novadpētniecības muze-
ja direktore Anna Jurkāne, tēlnieks Indulis Ranka, Anda Salmane (ta-
gad Skuja). Foto no Turaidas MR arhīva
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NVA aicina darba 
devējus pieteikties 

bezdarbnieku 
nodarbināšanai, 

saņemot darba algu 
subsīdiju  

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus pieteikties 
algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespē-
ja darba devējiem nodarbināt NVA 
reģistrētos bezdarbniekus, saņemot 
subsīdiju darba algai pirmajos trīs 
nodarbinātības mēnešos. Atbalstam 
var pieteikties no 2020.g. 1. jūlija līdz 
2020.g. 31.decembrim.

„Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” 
ietvaros darba devējs trīs mēnešu laikā 
saņems dotāciju darba algai 50% apmērā 
no nodarbinātajam bezdarbniekam no-
teiktās mēneša darba algas (līdz 430 eiro 
mēnesī), kā arī, lai Covid-19 pandēmijas 
laikā mazinātu inficēšanās riskus, NVA 
finansēs individuālo aizsardzības līdzek-
ļu iegādi (līdz 50 eiro vienam bezdarb-
niekam). 

Subsidētajās darba vietās būs iespēja 
nodarbināt bezdarbniekus, kuri nav biju-
ši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja 
pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes 
pasākumā vai arī iepriekš nav bijuši no-
darbināti pie attiecīgā darba devēja aktī-
vā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi 
noteiktām personu grupām” ietvaros.

Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu iz-
veidi, darba devējam būs pienākums no-
darbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs 
mēnešus arī pēc “Algu subsīdiju atbalsta 
pasākuma” īstenošanas beigām.

Pieteikties algu subsīdiju darbavietu iz-
veidei var komersanti (izņemot ārstniecī-
bas iestādes, kurās valsts vai pašvaldības 
daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā 
pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, 
kuru pamatuzdevums ir izglītības prog-
rammu īstenošana), lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, 
pašnodarbinātās personas.

Algu subsīdiju atbalsta pasākums tiek 
īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) pro-
jekta „Subsidētās darbavietas bezdarb-
niekiem” ietvaros.

Detalizētāka informācija par pasāku-
mu, tā nosacījumiem un dotāciju apmē-
riem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā 
„Darba devējiem” → ”Algu subsīdijas 
atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. 

Krimuldas novada iedzīvotāji var saņemt 
Siguldas ID kartes

Sadarbībā spēks. Siguldas nova-
da pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Uģis Mitrevics, pirmās ID 
kartes īpašniece, krimuldiete Elī-
na Rupeika, Krimuldas novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis
Prieks par iedzīvotāju aktivitāti 
jau pirmajā ID karšu izsniegšanas 
dienā Krimuldas novadā! ID karšu 
programmas sadarbības partneru 
sarūpētie pārsteigumi pirmajiem 
10 jauno ID karšu īpašniekiem jau 
atraduši savus saimniekus!

Siguldas novads ir vienīgais Latvijā, kurš ieviesis plašu iedzīvotāju lojalitātes prog-
rammu, kas veiksmīgi darbojas jau turpat desmit gadus. Tādēļ, lai attīstītu ID karšu 
programmu, paplašinātu uzņēmēju lojālo klientu loku, nodrošinot atlaižu pieejamību 
ne tikai novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, 
no 18. jūnija tika uzsākts ID karšu programmas paplašināšanas projekts – ID kartes ar 
individuālu dizainu un pielāgotu lojalitātes programmas pakalpojumu klāstu uzsāka 
izsniegt arī Krimuldas novada iedzīvotājiem.

Gatavojoties ID karšu programmas paplašināšanai, esošajam uzņēmēju klāstam pie-
vienojušies seši jauni Krimuldas novadā iecienīti uzņēmumi – viesnīcas, saimniecības, 
mazumtirgotāji un citu jomu uzņēmumi, kuriID karšu īpašniekiem nodrošinās iespēju 
saņemt vēl vairāk izdevīgus piedāvājumus blakus novados:

• “Turaidas gardumi” – 10% atlaide konditorejas izstrādājumiem;
• veikals “Elvi” Raganā – 2% atlaide preču iegādei;
• viesnīca “Boutique Hotel Bēršas” – 10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem;
• interneta veikals “Fishing island” – 10% atlaide visiem pirkumiem;
• saimniecība “Lejaslīves” – 5% atlaide lauksaimniecības produkcijai;
• solārijs “Mārīte” – 10% atlaide solārija apmeklējumam.
ID karšu programma iedzīvotājiem dod iespēju saņemt personalizētu ID karti, ar kuru 

var saņemt dažādas atlaides pie novada uzņēmējiem, kā arī vērā ņemamas priekšrocības, 
apmeklējot vai piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos. Savukārt uzņēmējam 
tā ir iespēja piesaistīt plašāku klientu loku, neizstrādājot savu lojalitātes programmu, kā 
arī ietaupot līdzekļus sistēmas izveidei un uzturēšanai.

Siguldas un Krimuldas ID kartes priekšrocības veido divi bloki – pašvaldības un uzņē-
mēju piedāvātais. Uzņēmēju atlaides būs pieejamas visu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgi, 
taču pašvaldību piedāvātais pakalpojumu klāsts būs pieejamas tikai tā novada ietvaros, 
kur iedzīvotājs deklarējies.

ID kartēm, kuras tiks izsniegtas Krimuldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, būs 
tādi pati funkcionalitāte, bet atšķirīgi dizaini. Krimuldas novadā būs pieejamas kartes ar 
novada dabas skatu, kā arī oranžā “Sigulda aizrauj!” karte.

ID kartes saņemšana un pašvaldības piedāvāto pakalpojumu aktivizēšana notiks pēc 
pieteikuma anketas aizpildīšanas tās pašvaldības klientu apkalpošanas punktos, kur ie-
dzīvotājs ir deklarējis savu dzīvesvietu: 
• Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji – Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai Siguldas 

novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6, Siguldā,  
• Krimuldas novadā deklarētie iedzīvotāji – Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, 

Raganā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. ID karti bez mak-
sas var saņemt Krimuldas novada bērni un skolēni, pensionāri, trūcīgie un maznodro-
šinātie iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar 
pieteikuma anketu jāuzrāda arī attiecīgā apliecība vai izziņa. Pārējiem ID kartes cena ir 
5 eiro. Kartes izsniedz novadā deklarētiem iedzīvotājiem no piecu gadu vecuma.
Šobrīd ar ID karti pieejami vairāk nekā 200 pakalpojumi un preces ar atlaidēm pie vai-

rāk nekā 150 uzņēmumiem ne tikai Siguldas novadā, bet arī citviet. 
Krimuldas novada uzņēmēji arī turpmāk var iesaistīties ID kartes programmā, rakstot 

savu īpašo piedāvājumu uz e-pasta adresi id@sigulda.lv. Līdz šim jaunās personalizētās 
ID kartes saņēmuši vairāk nekā 13 980 Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju – vairāk 
nekā 80% novadnieku.

Tuvākajā laikā ID karšu izsniegšana ar individuālu dizainu un pielāgotu lojalitātes 
programmu tiks uzsākta arī Mālpils novada iedzīvotājiem.
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Izdota rokasgrāmata 
par labu 

lauksaimniecības 
praksi amonjaka 

emisijas 
samazināšanai 

Latvijā
Zemkopības ministrija, vadoties pēc 

ieteikumiem, kas sniegti ANO EEK 
2014.gada Pamatkodeksā par labu lauk-
saimniecības praksi amonjaka emisiju 
ierobežošanai un sadarbībā ar lauksaim-
niecības nozares ekspertiem no Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, Latvijas 
lauku konsultāciju un izglītības centra un 
lauksaimnieku nevalstiskajām organizā-
cijām, ir sagatavojusi rokasgrāmatu par 
labu lauksaimniecības praksi amonjaka 
emisijas samazināšanai.

Rokasgrāmata ir praktisku ieteikumu 
ceļvedis lauksaimniekiem amonjaka emi-
sijas samazināšanai saimniecībā, ietverot 
ieteikumus par uzlabojumiem dzīvnieku 
novietnēs un ēdināšanā piena un gaļas 
liellopu, cūku un mājputnu audzēšanā, 
kūtsmēslu uzglabāšanā un izmantošanā, 
kā arī amonjaka emisijas samazināšanā 
no minerālmēslu lietošanas.

Eiropas Parlamenta un Padomes Di-
rektīvā 2016/22843 (NEC direktīva) 
Latvijai ir noteiktas amonjaka emisijas 
samazināšanas saistības uz 2020.gadu 
un 2030.gadu. Lauksaimnieki var sniegt 
nozīmīgu ieguldījumu amonjaka emisi-
jas samazināšanā šī mērķa sasniegšanai, 
īstenojot labas lauksaimniecības prakses 
ieteikumus saimniecībā. Tādēļ ir saga-
tavota rokasgrāmata kā noderīgs palīgs 
labās prakses ieviešanai saimniecībā. 

Aicinām lauksaimniekus iepazīties ar 
rokasgrāmatu un pielietot sniegtos ietei-
kumus savā saimniecībā! 

Labās prakses īstenošana nenozīmē 
tikai ilgtspējīgu saimniekošanu, snie-
dzot savu ieguldījumu vides aizsardzībā 
šodien un nākotnē, bet arī ekonomisku 
ieguvumu saimniecībai. Sniegtie ietei-
kumi kūtsmēslu apsaimniekošanā ļauj 
palielināt to ekonomisko vērtību, bet ie-
teikumi precīzā minerālmēslu lietošanā 
ļauj samazināt to patēriņu un līdz ar to 
arī izmaksas.

Rokasgrāmata pieejama Zemkopības 
ministrijas tīmekļvietnē. 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
 www.zm.gov.lv

Krimuldas novada pašvaldības domes sēdē 
apstiprina PII vadītājas

Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Ance Pētersone, Kri-
muldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, PII “Ezerciems” vadītāja 
Karīna Putniņa un PII “Krimulda” vadītāja Solvita Dreimane.

1.jūnijā noslēdzās pieteikšanās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Krimulda” vadī-
tāja vakancei un PII “Ezerciems” vadītāja vakancei. Krimuldas novada pašvaldības 26. 
jūnija domes sēdē 

* par PII “Krimulda” vadītāju amatā tika apstiprināta Solvita Dreimane, 
* par PII “Ezerciems” vadītāju amatā apstiprināja Karīnu Putniņu.

(Intervijas ar abām PII vadītājām lasiet 4.lpp.)
Uz abiem vakantajiem amatiem kopā saņemti astoņi pieteikumi – pieci vadītāja vakan-

cei PII “Krimulda” un trīs vadītāja vakancei PII “Ezerciems

Krimuldas vidusskola AICINA DARBĀ 
dizaina un tehnoloģiju skolotāju/mājturības un tehnoloģiju skolotāju
 (ar ievirzi metālapstrādē vai kokapstrādē) uz nenoteiktu laiku pamatskolā un vidusskolā. 

PRASĪBAS:
• Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta notei-

kumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifi-
kāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.
PIENĀKUMI:
• īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu dizaina un tehnoloģi-

ju/mājturības un tehnoloģiju 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 darbinie-

kiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
PIEDĀVĀJAM:
• nepilnu 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 adresi krimuldasskola@kri-

mulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas kancelejā (Skolas iela 11, Ragana, 
Krimuldas pagasts, 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 per-
sonas datu apstrādi Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv
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Nodrošināt pirmsskolas izglītības kvalitatīvu ieguvi

Kādas sajūtas pēc pašvaldības deputātu izvēles konkursā 
jums uzticēt bērnudārza vadību?

Jūtos pagodināta par Krimuldas novada deputātu izrādīto uzti-
cēšanos man kā bērnudārza vadītājai.

Kas ir pirmais darbs, ko paveicāt pēc apstiprināšanas amatā?
Uzaicināju jaunievēlēto PII “Ezerciems” vadītāju Karīnu Putni-

ņu iepazīties ar mūsu bērnudārzu – telpām, iekārtojumu un ko-
lēģiem. Pēc tam ar vēl lielāku entuziasmu kā iepriekš turpināju 
iesāktos darbus.

Vakarā devos uz Krimuldas baznīcu pateikties Dievam par 
doto iespēju turpināt darīt darbu, kas ir tik aizraujošs un radošs. 
Uzskatu, ka tā ir liela svētība – strādāt, darīt darbu, kas patīk, 
kas nekad neapnīk, ka katru dienu uz darbu var iet ar prieku un 
entuziasmu.

Cik audzēkņi apmeklē jūsu vadīto iestādi vasarā un mācību 
gadā?

Mācību gada laikā PII “Krimulda” ikdienā apmeklē vidēji 
120 bērni (uzņemto bērnu skaits 150), bet vasaras periodā vidējais 
apmeklējums ir 80 bērni. Šī vasara nedaudz atšķiras no pārējām – 
bērnu skaits dienā ir vidēji 60.

Lūdzu, pastāstiet par jūsu vadītās pirmskolas izglītības iestā-
des plānotajiem uzdevumiem, kas jāsasniedz?

Pirmsskolas izglītības iestādi “Krimulda” nākotnē es redzu kā 
iestādi:
• kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša nodarbību programma, gan 

mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra 
bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju 
cieņu balstīta sadarbība,

• kas ir sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā ar 
pieejamiem resursiem tiek nodrošinātas maksimālas iespējas sa-
biedrībai nozīmīgas pirmsskolas izglītības kvalitatīva ieguve.
Nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu, sadarbojoties ar ci-

tām izglītības iestādēm Krimuldas novadā un blakus esošajos 
novados, sadarbojoties ar bērnu vecākiem, turpinot efektīvi in-
vestēt gan telpu un teritorijas labiekārtošanā, gan visu darbinie-
ku kvalifikācijas paaugstināšanā – stratēģiskais mērķis ir būt 
labākajam prakses paraugam Pierīgā, saglabājot un attīstot bēr-
nos vēsturiskas piederības Krimuldas novadam apzināšanos.

Ko vēlaties teikt, uzrunājot iestādes kolektīvu, bērnudārza ap-
meklētājus un viņu vecākus (varbūt sabiedrībai, kurā atrodas 
bērnudārzs)?

Vispirms vēlos teikt lielu paldies PII “Krimulda” kolektīvam par 
atbalstu, atsaucību, arī dažām mācībstundām, kas lika uz atseviš-
ķām lietām paskatīties citādāk. 

Taču vislielāko paldies kolektīvam vēlos teikt par darbu, ko da-
rāt, par mīlestību un sirsnību uz bērniem, par savstarpējo sadarbī-
bu un neizsīkstošo radošumu.

Uzskatu, ka iedrošināt bērnu, dot viņam entuziasmu un pārliecī-
bu par savām spējām – tā ir dāvana, ko mēs, pieaugušie, varam dot 
bērnam katru dienu.

Intervija ar PII “Krimulda” vadītāju Solvitu Dreimani

Intervija ar PII “Ezerciems” vadītāju Karīnu Putniņu

Kādas sajūtas pēc pašvaldības deputātu izvēles konkursā 
jums uzticēt bērnudārza vadību?

Sajūtas ļoti interesantas, jo es, aizejot no iepriekšējā darba, iestā-
joties bezdarbniekos, īsti neizskatīju iespēju strādāt vadošā amatā. 
Man bija vēlme labi darīt savu darbu kā izpildītājai. Ejot laikam, 
sapratu vairāk, kas man patīk. Tā ir pedagoģija, tā ir darbība un or-
ganizēšana. Kad man nāca šis piedāvājums, padomāju vienu dienu 
un piekritu kļūt par pretendenti uz šo amatu, izvērtējot tikai iestā-
des ārējo vidi. Sapratu, ka gribu veikt šāda veida darbu ar bērniem, 
darbu ar organizēšanu, vadīšanu, iestādes sakārtošanu, pilnveido-
šanu. Esmu pirmskolas bērnu skolotāja, sākot savas darba gaitas, 
17 gadus strādāju PII “Saulīte” Siguldā. Tad citi amati un darboša-
nās, pedagoģija man ir tuva lieta. Esmu pateicīga pašvaldībai, ka 
tās pārstāvji nolēma man uzticēt šo amatu.  

Kas ir pirmais darbs, ko paveicāt pēc apstiprināšanas amatā?
Pārrunāju ar iestādes metodiķi Nairu veicamos darbus, jo viņa 

kādu laiku bija pildījusi vadītājas pienākumu izpildītājas amatu. 
Uzreiz bija jāapgūst vairāki darba lauciņi, arī saistībā ar atvaļinā-
jumos esošiem darbiniekiem. Tad izstaigāju teritoriju, lai saprastu, 
kas veicams bērnu drošības uzlabošanai un labiekārtošanai, tad 
ķēros pie dokumentu kārtošanas. 

Pirmajā dienā nostrādāja arī ugunsdrošības signāls, kur negadī-
jumu veiksmīgi novērsām, jo iestādes saimniecības pārzinis Di-
dzis bija tuvumā. Tā bija bibliotēka, tā, ka pirmajā dienā iepazinos 
ar bibliotēku un tās vadītāju. 

Primāri ir turpināt dārziņa darbu, jo pandēmijas apstākļos pie-
sardzības pasākumi tiek daudz rūpīgāk ievēroti, – gribam pasargāt 
bērnus, viņu ģimenes un kolektīvu. 

Cik audzēkņi apmeklē jūsu vadīto iestādi vasarā un mācību 
gadā?

Šobrīd iestādi apmeklē divas grupiņas ar 27 bērniem. 
Iestādes apmeklējumam no septembra ir pieteikti 56 bērni, taču 

vienmēr septembrī bērnu skaits palielinās. Ceru, ka varēsim atvērt 
arī ceturto grupiņu, lai varētu saglabāt slodzes apkalpojošajam 
personālam.

Lūdzu, pastāstiet par jūsu vadītās pirmskolas izglītības iestā-
des plānotajiem uzdevumiem, kas jāsasniedz?

Iesniedzot savu skatījumu par bērnudārza attīstību, sāksim ar 
to, ka tas ir maziņš lauku bērnudārzs. Tāpēc gribētu, lai bērniem 
šī priekšrocība būtu pilnīgāk izmantota, iepazīstot dabas vērtības. 
Lai integrētās nodarbības notiek gan telpās, gan ārā. Pēc kompe-
tenču metodes ar konkrētām darbībām mērķis ir sasniegt reālās 
darbības apguvi bērnam, taču nepārspīlējot, neizdomājot jaunu 
kosmosu. Galvenais, lai bērns šeit jūtas labi un droši, var augt kā 
personība. Ekoloģiskā vidē atrodoties, svarīgi bērnam iemācīt ve-
selīga uztura pamatprincipus. Tā kā esmu saistīta ar sportu, zinu, 
cik būtiska ir rūdīšanās, bērnam attīstoties līdz sākumskolas ve-
cumam. Ieliktais fundaments tieši šajā laikā ļaus bērnam veselam, 
gudram un aktīvam turpināt gaitas skolā un turpmākajā dzīvē.  

Jāatceras, ka arī digitālo prasmju apguve šobrīd ir svarīga, tāpēc 
jāatrod veids, kā sabalansēt to apguvi ar pārējo prasmju pilnveido-
šanu.

Ko vēlaties teikt, uzrunājot iestādes kolektīvu, bērnudārza ap-
meklētājus un viņu vecākus?

Kāds siguldietis man teica, ka “Ezerciems” ir tik kolosāls bērnu-
dārzs, lai uzturu viņu tāpat, kā tas ir darīts līdz šim. Pedagoģiskais 
personāls ir ļoti labs, to zinu, gan arī pēc nostāstiem, kādus labi 
sagatavotus bērnus no šejienes saņem izglītības iestādes.  

Gribētos bērnus vairāk integrēt skaistajā vidē, redzams, kā tiek 
kopts Inciema senais parks, lai veidotu cieņu pret objektiem, cilvē-
ku padarīto, lai bērns būtu sociāli atbildīgs. Arī Inciema ūdenstornī 
bērniem ir jāapmeklē izstādes. Lai tā apkārtne redz, ka šeit ir bērni 
kā kopienas sastāvdaļa. Arī vecāki un vecvecāki aicināti uz iesaistī-
šanos pilnvērtīgā sadarbībā. Svarīga arī mīlestība, patriotisma jūtas 
pret savu novadu un valsti, tam vēlētos pievērst pienācīgu uzmanību.

Mēs turpināsim darbu, pilnveidojot bērnudārza seju, nevis ti-
kai kā PII “Ezerciems”. Zinu, ka tas nav izdarāms vienā gadā, bet 
zinu, ka tas ir sasniedzams. 

Esmu diezgan liela optimiste, reizēm utopiste, taču ar smaidu, ar 
ieinteresēšanu var uzlabot pat šķietami bezcerīgas lietas.
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12. jūnijā Krimuldas Tautas namā noritēja Krimuldas Mūzi-
kas un mākslas skolas izlaidums. Tajā piedalījās un audzēkņus 
sveica Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Linards Kumskis. 

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 jaunie-
ši: Ance Lucāne (deja), Renāte Kačerovska (instrumentālā mūzika, 
akordeons, pedagoģe Natālija Meļņikoviča), Elīza Šarlote Kļava 
(instrumentālā mūzika, vijole, pedagoģe Indra Dundere), Patrīcija 
Anna Rasimenoka (instrumentālā mūzika, čells, pedagoģe Inese 
Nelsone), Alise Niklase, Paula Kukle, Alise Veženkova, Evelīna 
Veinberga, Renārs Cinis (Vizuāli plastiskā māksla). 

Apsveicam!

Paldies jauniešiem, viņu ģimenēm un pedagogiem par spēju šo-
pavasar pielāgoties attālinātajam mācību procesam un ar labiem 
rezultātiem nokārtot skolas beigšanas eksāmenus, izstrādāt dip-
lomdarbus! 3 no mūsu absolventēm šogad beigušas arī pamatsko-
las 9. klasi, slodze ir bijusi liela arī pārējiem, bet, ja ir vēlme un 
degsme darboties kultūras jomā, tad izdodas! Novēlam saglabāt šo 
Mūzikas un mākslas skolā iegūto mīlestību un interesi par kultū-
ras pasauli un turpināt pilnveidot savus talantus arī turpmāk!

Kā izlaidumā savos vārdos uzsvēra skolotājs Vitolds Kucins, 
mēs esam pateicīgi Krimuldas novada domei un visai mūsu sa-
biedrībai par to, ka Krimuldas novadā ir lieliska kultūrvide, kas 
nodrošina jauniešiem iespēju izkopt savus talantus.

Izlaidums 2020

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas aktualitātes
Kāds bija izglītības iestādei mācību gada laiks, sākot ar 

12.martu?
Pietiekoši ātri saorganizējāmies darbam attālināti, atradām ie-

spēju saziņai gan ar vecākiem, gan audzēkņiem. 
Attālinātais mācību process ieviesa savas korekcijas uzdevumu 

izveidē, tehniku  izvēlē, uzdevumu veikšanas termiņā,  arī dažādu 
radošu iespēju izmantošanā. Nebija iespējams strādāt ar specifis-
kākiem materiāliem mājās, tāpēc uzdevumos bija jāpadomā kādi 
varētu būt citi pieejamie materiāli gan mājās, gan dabā. 

Kādas atziņas ir gūtas no darba attālinātās mācības proce-
sā?

Pratām pielāgoties attālinātajam mācību procesam.

Labāk iepazinām audzēkņus un viņu spējas strādāt patstāvīgi. 
Radās jauna saskarsmes kultūra. Mācību procesa laikā bija re-
dzama gan ģimenes, gan audzēkņa attieksme pret veicamo darbu. 
Izturot šo pārbaudījumu, audzēkņi atzina, ka labprātāk būtu mā-
cījušies klātienē. 

Cik absolventi šogad pabeidza izglītības iestādi? Ja ir kādi 
īpaši izceļami skolēni, nosauciet tos?

Tā kā nebija iespēja pedagogiem strādāt klātienē ar audzēkņiem 
pie nobeiguma darba, tad sazinoties ar vecākiem, tika nolemts dar-
bus veikt augustā.

Vizuāli plastiskās mākslas programmu šogad absolvēs 8 au-
dzēknes, kuras savu nobeiguma darbu izvēlētajā materiālā/tehnikā 
veiks augusta pirmajās divās nedēļās un darbu  aizstāvēšana notiks 
14.augustā.

Jūsu novēlējums!
Tā kā katra audzēkne savam nobeiguma darbam ir izvēlējusies 

sev interesējošo tehniku un materiālu radošuma izpausmei, tad  
novēlu koncentrēt visu enerģiju un mērķtiecīgi veikt iecerēto ide-
jas realizēšanu ar pedagoga atbalstu!

Jaunu audzēkņu uzņemšana
24., 25. augustā plkst. 12.00–18.00 un 

2. septembrī plkst. 12.00–17.00.
Programmā “Ievads mākslā” uzņem 6 un 7 gadus vecus bērnus.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.

Programmā “Vizuāli plastiskā māksla” uzņem 8–14 gadus vecus bērnus.
Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā.

Par Valsts konkursu mākslā

Eduarda Smiļģa Teātra muzejā līdz 14.augustam  aplūkojami 
Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu scenogrāfijas darbi, 
kas izturējuši valsts konkursa pirmo kārtu. Atbilstoši nolikumam 
bērniem un jauniešiem bija dots uzdevums scenogrāfijas make-
tos pārvērst savu noskaņojumu vai īpaši izvēlētu mūziku. Izstādē 
“Melnā kaste”  aplūkojamas 350 skolēnu radītās pasaules.

No Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas izstā-
dē piedalās audzēknes Andas Rostokas, Enijas Subačas un Sandas 
Lienes Celmiņas darbi.

Informāciju sagatavoja 
Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktore  

Eva Keiša
4.klases skolēnu veidotās mandalas no dabas materiāliem. Vienā at-
tēlā audzēknis Domeniks Seipuls ar savu darbu. Darbi no attālinātā 
mācību procesa.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas izlaidumā apliecības par profe-
sionālās ievirzes izglītību saņēma 9 jaunieši
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Krimuldas novada Sociālais dienests apkopojis sniegto pakalpo-
jumu klāstu ārkārtējās situācijas laikā. Sociālā dienesta darbinieki 
biežāk informēja iedzīvotājus par pakalpojumu saņemšanas iespē-
jām, snieguši psiholoģisku atbalstu un informāciju, kā rīkoties da-
žādās situācijās, iekļaujot jautājumus par veselības aprūpi, atbalsta 
iespējām un pašvaldības sniegto pakalpojumu grozu. Sociālais 
dienests sniedza 114 konsultācijas pa tālruni Krimuldas novada ie-
dzīvotājiem. Sociālie darbinieki risināja jautājumus, lai nodrošinā-
tu klientu nokļūšanu uz/no medicīnas iestādēm, nogādāja pārtikas 
pakas iedzīvotāju dzīvesvietā un sniedza konsultācijas dokumentu 
sakārtošanā. Ārkārtējās situācijas laikā piešķirti 113 sociālie pa-
balsti 9 050 eiro apmērā.

Krimuldas novada Sociālajā dienestā ārkārtējās situācijas laikā 
palielinājās pieprasījums pēc sociālās palīdzības un pakalpoju-
miem:
• garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 5 mājsaimnie-

cībām 1926 EUR apmērā;
• krīzes pabalsts piešķirts 3 mājsaimniecībām izmaksājot pabal-

stu EUR 350 apmērā;
• notikušas15 starpprofesionāļu konsultācijas;
• asistenta pakalpojums kopumā nodrošināts 19 personām, ārkār-

tējās situācijas laikā pieprasījums paaugstinājās par trīs pakal-
pojumu saņēmējiem;

• sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu izsniegti Eiropas Atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības komplekti – 
139 pārtikas pakas un 31 higiēnas komplekts.

Nodrošinātas pārtikas pakas Krimuldas novadā deklarēto trū-
cīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu (3 vai vairāk) bēr-
niem, kuri mācās pirmsskolas, vispārējās  un profesionālās izglī-
tības iestādēs:
• aprīlī izsniegtas pārtikas pakas 235 bērniem, 9 400 EUR vēr-

tībā;
• maijā izsniegtas pārtikas pakas 254 bērniem, 10 100 EUR 

vērtībā.
Sakarā ar to, ka no 2020.gada 10. jūnija stājās spēkā Covid 19 

infekcijas izplatības pārvaldības likums, kura 2. panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts institūcijas atjauno savu darbību, ievērojot nosa-
cījumu, ka iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, 
atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav ie-
spējams sniegt attālināti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālais dienests lūdz apmeklētājus, 
pirms vērsties Sociālajā dienestā, sazināties ar sociālajiem darbinie-
kiem un vienoties par konsultācijas laiku, zvanot uz mob.t. 27737306 
(Raganā), mob.t. 25140632 (Inciemā), mob.t. 27787748 (Lēdurgā),  
e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv.

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu statistika  
ārkārtējās situācijas laikā

No 25. augusta otrdienās no plkst. 17.30 Krimuldas novada 
Sociālais dienests piedāvā apmeklēt bezmaksas apmācību 
kursu vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. 
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Dienests pēc pieraksta apkalpo klientus arī klātienē

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē 
gaidāmi vērienīgi izaicinājumi

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 10.jūlijā notika atkri-
tumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) pārstāvju, uzņēmuma darbības reģio-
na pašvaldību vadītāju, izpilddirektoru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
(VARAM) ministra Jura Pūces un VARAM ekspertu tikšanās, lai pārrunātu atkri-
tumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. projektā paredzamajiem no-
zares izaicinājumiem.

Ministrs Juris Pūce skaidroja, ka “Atkritumu apsaimniekošana ir viens no būtiskākajiem 
virzieniem Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības 
un apsaimniekošanas jomā. Jaunajā Atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēts uzstādīt 
ambiciozus mērķus, galvenokārt skatoties uz atkritumiem kā resursiem. Plānota arī visap-
tverošu aprites ekonomikas priekšsacījumu ieviešana.” Ministrs norāda uz nepieciešamību 
pārstrukturizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai panāktu mērķu sasniegšanu, to-
starp apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos. 

Ir paredzēta atkritumu apsaimniekošanas poligonu skaita samazināšana, mērķtiecīgi 
investējot reģionālu atkritumu apsaimniekošanas centru attīstībā. Mainīsies arī atkritumu 
apsaimniekošanas reģionu robežas saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanu. 

Ministrs norādīja, ka arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu rī-
cību plānots īstenot stratēģiski, strukturējot atbildības līmeņus un veicamos uzdevumus.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “ZAAO attīstības virzienu un darbību 
noteiks plānā izvirzītie mērķi un to sasniegšanai definētie uzdevumi. Pēc valsts plāna 
tiks strādāts pie reģionālā apsaimniekošanas plāna. Ikdienas darba procesā strādājam pie 
projektiem, gatavojoties arvien samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu – aktuāla 
ir bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana, kas paredzams būs jānodrošina no 
2023.gada - pētām ārvalstu pieredzi, gatavojam projekta pieteikumu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidei. Tāpat esam sarunu procesā par tekstila šķirošanu 
un nodošanu pārstrādei.”

ZAAO nodrošina vides prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mus privātpersonām un juridiskām personām Ziemeļvidzemē, kā arī atsevišķos Malie-
nas un Pierīgas reģiona novados. Uzņēmums veic ne tikai atkritumu savākšanu, šķiro-
šanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, bet mērķtiecīgi 
realizē arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes.

ZAAO ceturto gadu Ilgtspējas indeksā 
saņem zeltu

Jau ceturto gadu pēc kārtas SIA “ZAAO” (ZAAO) Korporatīvās ilgtspējas un at-
bildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā novērtēts ar Zelta kategorijas godalgu. 
Zelta kategorijas iegūšana apliecina, ka uzņēmums demonstrē atklātību un caurska-
tāmību, tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, kā arī korporatī-
vās atbildības stratēģijā iekļauj skaidrus un izmērāmus mērķus.

Ingrīda Gubernatorova, ZAAO Attīstības daļas vadītāja: “Liels paldies visam ZAAO 
kolektīvam un vadībai par paveikto darbu - uzņēmuma izaugsmei ļoti nozīmīgi ir mūsu 
cilvēki!

Kompetenču attīstība, attieksme pret vidi, darbinieku drošību un veselību, atbildība 
nākamo paaudžu priekšā un nemitīga tiekšanās pēc uzlabojumiem - tās ir vērtības, kas 
palīdz mums kopīgi sasniegt izvirzītos mērķus un neapstāties attīstībā, pilnveidojot savus 
procesus un komunikāciju par būtiskiem ilgtspējas aspektiem.”

RAAC “Daibe” 
izveidota  

saules elektrostacija
Reģionālajā atkritumu apsaimniekoša-

nas centrā (RAAC) “Daibe” pašvaldību 
atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” 
(ZAAO) ekspluatācijā nodevis Saules 
elektrostaciju - paneļu parku. Plānots, ka 
izveidotais saules enerģijas parks gadu lai-
kā saražos aptuveni 10% no poligona pa-
tēriņam nepieciešamās elektroenerģijas. 

RAAC “Daibe” attīstības vadītājs Mārtiņš 
Niklass: “RAAC “Daibe” vēl vairāk izman-
tosim atjaunīgos energoresursus. Līdz šim 
jau nodrošinām nepārtrauktu poligona bio-
gāzes ieguvi un izmantojam to siltumener-
ģijas un elektroenerģijas ražošanai, tagad 
izmantosim arī saules paneļus elektroener-
ģijas ražošanai. Svarīgi, ka elektroenerģijas 
ražošana no saules nerada CO2 piesārņoju-
mu atmosfērā. Uzstādītā jauda, ko potenciā-
li var saražot stundā ir 50 kWh.”

Plānotā saražotā elektroenerģija gadā 
sasniedz 247 000 kWh (aptuveni 80 māj-
saimniecību patērētā elektroenerģija gadā, 
pie elektrības patēriņa ap 250kWh/mēnesī). 
Uzstādīto saules paneļu lietderīgā garantētā 
efektivitāte paredzēta ne mazāk kā 20 ga-
dus, pēc šī perioda elektroenerģijas ražoša-
na turpināsies ar mazāku jaudu.

Projekta realizētājs SIA “AJPower” izvē-
lēts publiskā iepirkumā. Projekta kopējās 
izmaksas ir 55 000 eiro.

Saules elektrostacija – paneļu parks tiks 
iekļauta arī vides izglītības mācību saturā 
jaunajā mācību gadā, stāstot dažādu vecu-
mu interesentiem par atjaunīgo energore-
sursu ieguvi.

RAAC “Daibe” atrodas Pārgaujas novadā, 
izveidots 2004.gadā. Tajā norit atkritumu 
apstrāde un apglabāšana atbilstoši Eiropas 
Savienības un Latvijas Republikas likum-
došanas prasībām videi draudzīgā veidā. 
RAAC sadarbībā ar Dabas un tehnoloģiju 
parku “URDA”, kas atrodas līdzās, piedāvā 
izziņas braucienus dažādām interesentu gru-
pām, lai palīdzētu izprast, cik un kāda veida 
atkritumi Ziemeļvidzemē tiek radīti un kādi 
apstrādes procesi ar tiem tiek veikti.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienests no 10.jūnija turpina klientus ap-
kalpot arī klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Pirms vizītes 
aicinām zvanīt pa tālruni 67095000 un vienoties par tās 
norises laiku. 

Dienests aicina klientus klātienes vizītes laikā izmantot klien-
tu centros pieejamos roku dezinfekcijas līdzekļus, personiskos 
mutes un deguna aizsegus un līdzi paņemtos rakstāmpiederu-
mus, ja tie nepieciešami. 

Gadījumos, ja klients ierodas dienesta klientu apkalpošanas 
centrā bez iepriekšēja pieraksta, tad aicinām uzgaidīt, līdz tiks 

apkalpoti klienti, kuri ir vizīti pieteikuši iepriekš, kā arī ievērot 
divu metru distanci. 

Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, ir 
apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pie-
ļauj ārstēšanos mājās, lūdzam neapmeklēt dienestu klātienē. Arī 
tad, ja klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes, klātienes vizīti 
lūdzam atlikt uz citu laiku.

Ir iespēja visus pakalpojumus saņemt elektroniski LAD Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā http://www.lad.gov.lv/lv/e-pie-
teiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/!
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No ugunsdzēsēja/glābēja viedokļa

Peldēšanas sezonā
Ik dienas pienāk kāds ziņojums par izglābtajiem jeb noslīkušo 

izceltajiem no ūdenstilpēm Latvijā. Kāpēc tā notiek? Ūdenstilpes 
bīstamas visu gadu, taču vasarās tās sevī paņem cilvēkus vairāk 
nekā dubultā gada griezumā.

Karsts – meklējam atvēsinājumu dabiskā ūdens krātuvē; ballīte 
tās krastā – alkohola ietekmē vēlos parādīt, kā peldu, lecu uz gal-
viņas, metu salto ūdenī no paaugstinājuma utt., man ir peldlīdzek-
lis „Hei, skatieties kāds motors, kāds ātrums, kādi apgriezieni un 
pagriezieni, kā protu „lidot” no tā ūdenī!”; ģimenē ar draugiem – 
kamēr visus jaunumus izstāsti, bērnus pieskatīt ir problemātiski, 
labi, ja viņi ziņkāres dzīti staigā pa liedagu, bet, ja ieiet ūdenī, kur 
seklums mijas ar dziļumu?

Cienījamo lasītāj! 
Izlasi, iegaumē un pastāsti arī citiem!

Pirmkārt – nepeldies Tev svešā, nezināmā, peldei neaprīkotā 
vietā! 

Otrkārt:
• nekad neej peldēt sakarsis vēsā ūdenī, vispirms apskalojies, lai 

ķermenis pierod pie esošās ūdenstilpes temperatūras;
• ja neesi peldēt pratējs, netēlo varoni, centies atrasties apmēram 

1 – 2 metru dziļās vietās (labi būtu, ja uzvilktu kaut ko līdzīgu 
glābšanas riņķim), neievirzies ūdenī tālāk par aprīkoto peldvie-
tas teritoriju;

• necenties atrasties pārāk ilgi aukstā ūdenī;
• ja esi pat peldēšanā profesionālis – nepeldi ārpus peldvietas 

„rāmjiem”, ievēro tās ierīkotāju prasības;
• nelec ūdenī nezināmā vietā, no moliem, piestātnēm, kokiem 

ūdens robežās, kuģiem, liellaivām, dažādām uzbūvētām celt-
nēm, vrakiem utt.;

• necenties peldēties kuģu, katamarānu, laivu, hidrociklu, skūteru 
tuvumā, to ceļos vai citādi;

• netēlo asprātīgo nirēju un nekaitini līdzpeldētājus ar savu pras-
mi ilgi atrasties zem ūdens;

• nespēlē ar draugiem, citiem spēles ar ilgstošu otra ķermeņa ap-
kampšanu, paraušanu zem ūdens un turēšanu tajā;

• netēlo „slīkstošo”, netracini un nebiedē tos, kuri tavus kliedzie-
nus un saucienus pēc palīdzības uztver nopietni, radot paniku 
savstarpēji;

• nepieļauj un pats to nedari –  alkoholu dzērušam iet peldēties!

Kategoriski aizliegta peldēšana ūdenstilpē, kuras krastos at-
rodas zīme „Peldēties aizliegts!”

Cienījamie, mīļie VECĀKI, bērnu pavadoņi pie ūdenstilpēm! 
Mazo rakaru dzīvība uz/pie ūdens atkarīga tikai no JUMS! Jā, jā, 
dzirdu jau pārmetumus un ņurdēšanu: „Ne tikai no mums!” Kā  
tēvs, vectēvs, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un cilvēku glābēju 
speciālists, uzskatu,  – TIKAI NO JUMS! Līdz apnikumam skaid-
rojot, kā uzvesties ūdenī, pie ūdens tilpes, Tu panāksi to, ka Tava 
bērna dzīvība peldēšanas sezonā būs glābta. Nepamet ne mirkli 
bērnu šeit bez uzraudzības, ne mirkli! Neuzticies liktenim! Tikai 
no Tevis atkarīga bērna dzīvība šodien un rīt!

Peldi, baudi ūdens vilinošo spēku un veselības uzlabošanas 
komponentu, jo peldēšana sniedz daudz ieguvumu mūsu organis-
mam – stiprinot mūsu imunitāti un ķermeni kopumā. Tā ir izai-
cinoša nodarbe, tikai – arī bīstama, ja neiegaumē kaut vai manus 
aizrādījumus.

Ja tomēr notikusi vai briest traģēdija uz/pie ūdenstilpēm, ja esi 
tās liecinieks – zvani vai  lūdz, kuram ir telefons, zvanīt – 112 – 
tikai tad izmanto savas prasmes glābt nelaimē nonākušo!

Ugunsdrošības speciālists, Latvijas BUB Apvienības valdes loceklis 
Jānis Rubīns

Īsziņas no biedrības  
„Krimuldas novada BUB

xxx
Pateicoties Domes deputātiem, novada priekšsēdētājam Linar-

dam Kumskim un Juridiskās nodaļas vadītājai Daigai Gailītei, Kri-
muldas brīvprātīgā ugunsdzēsēju komanda saņēmusi Deleģējumu 
turpmākajai darbībai kopā ar finansējumu diviem ceturkšņiem.

xxx
Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas izsaukuma 

Nr. 20252112. Ugunsgrēka gadījumā (faktiski jebkurā situācijā) 
jāzvana uz glābšanas dienestu 112.  

xxx
Ir uzsākta oficiālā uzņemšana ugunsdzēsēju komandās - jauniz-

veidotajā Krimuldas komandā un jau „seniorā” Lēdurgas koman-
dā, kurai ir milzīga pieredze šais jautājumos. Pieteikties iespējams 
pa tālr.: Kaspars – 26329237; 29272592, Jānis – 26556300, Dai-
nis – 26329237 – no 18 gadiem līdz (ieteicams) 60 gadiem, vesels, 
drosmīgs, nebaida ekstremālas situācijas, ir personīgais transports 
(izbraukums tiks kompensēts) – tuvāk visu izskaidros minēto tele-
fona Nr. īpašnieki. Būs kursi/apmācība.

xxx
Krimuldas BUB komanda, izpildot Domes Deleģējumu, Kri-

muldas pagasta kapu svētkos pieveda ūdeni kapos. Turaidas kapos 
tas notika 5. jūlijā, Gaujas kapos – 12. jūlijā. Kapu kopēji bija ļoti 
pateicīgi. Šis mērķis attaisno sevi, tāpēc turpināsim arī 19. jūlijā 
plkst. 10.00–15.00 Ziemeļu kapos. Ja Sniķeru kapos kapu svētku rei-
zē rodas problēmas ar ūdens neesamību, lūdzam zvanīt Kasparam 
26329237. 

Biedrības sekretārs Jānis Rubīns
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Kubeseles dabas un vēstures taka sa-
glabājusi pirmatnējo dabas mežonīgo 
pieskārienu. Visas takas garumā ikviens 
ceļinieks var apskatīt dabas veidotos ob-
jektus – koku saknes, kas līdzinās skulp-
tūrām, kritušo koku zaru žuburus, kas 
atgādina briežu ragu vijumu, Runtiņupī-
tes vieglo, bet mērķtiecīgo tecējumu gar 
majestātiskiem iežiem. Lielais akmens 
Gaujas krastā, plostnieku enkurkluči, Ku-
beseles ala, Kubeseles pilskalns, Krimul-
das baznīca un leģendām apvītais Kaupo 
vārds. Tik dažādu stāstu, ko iepazīt un tik 
daudz vēsturisko liecību, ko apskatīt.

Takas sākumā pie Krimuldas baznīcas 
mācītāja mājas atrodas Ceļinieku namiņš, 
kura pagrabstāvā izveidota ekspozīcija 
"Krimuldas vēstures lappuses 13.–19. gs.". 
Ekspozīcija tapusi Krimuldas novada paš-
valdībai sadarbojoties ar Turaidas muzejre-
zervātu un Krimuldas evanģēliski luteris-
kās baznīcas draudzi. 

Kubeseles dabas un vēstures taka atrodas 
Krimuldas novadā pie Krimuldas baznīcas. 
Taka izveidota 2002. gadā Gaujas Nacio-
nālā parka administrācijai sadarbojoties 
ar Krimuldas pagasta padomi, Krimuldas 
evaņģēliski luterisko draudzi, vietējiem uz-
ņēmējiem un skolu audzēkņiem. 2019. gadā 
Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi, Krimuldas 
baznīcas draudzi un Latvijas vides aizsar-
dzības fonda līdzfinansējumu īsteno pro-
jektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
un aizsardzība Kubeseles dabas takā” (Pro-
jekta Reģ. Nr. 1-08/278 /2018, līguma Nr.: 
1-20/155)”, kura ietvaros atjaunota takas 

infrastruktūra – kāpnes, tiltiņi, informā-
cijas stendi. Kubeseles dabas un vēstures 
taka ir lokveida, ar atgriešanos sākuma 
punktā. Tās garums ir 3,6 km un pastaigas 
ilgums aptuveni 2 h. Grūtības pakāpe – vi-
dēji sarežģīta.

Aicinām Kubeseles dabas un vēstures ta-
kas apmeklētājus apmeklēt arī Turaidas mu-
zejrezervātu un Lēdurgas Dendroparku. Tu-
raidas muzejrezervāta 43.63 ha lielā teritori-
ja bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēs-
tures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta 
par notikumiem vairāk nekā 1000 gadu 
garumā, sākot ar 10. gadsimtu. Savukārt 

Dendroparks ir viens no lielākajiem un ba-
gātākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem 
Latvijā. Parks, kuru dibinājis un mūža ga-
rumā veidojis Arvīds Janitens, ir kļuvis par 
īpaši aizsargājamu dabas un kultūrvēsturis-
ku objektu. Visos gadalaikos parks ir bur-
vības pilns – pavasaros krāšņi zied magno-
lijas, robīnijas, ievas, veigelas un filadelfi, 
vasarā acis priecē parūkkoks, dūmkoks, 
riekstkoki, dažādas kļavu sugas, bet ziemā 
pārsteidz burvjulazdu ziedēšana, Māka ievu 
stādījumi, egļu, tūju un kadiķu krāsu bagā-
tība. Lēdurgas Dendroparka teritorijā atro-
das teikām apvītais Mudurgas  dižakmens.

Novērtēsim novada kultūrobjektus!

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, mākslinieks Ģirts Boronovskis un 
Krimuldas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājas Austris Juris Rāviņš pie Ceļinieku namiņa 
jaunās informatīvās norādes 2020. gada 16. jūnijā.

EKO laukumos-birojos atsākta līgumu slēgšana, iespējami skaidras naudas norēķini
ZAAO turpina pakalpojumu sniegšanu, ievērojot drošības pa-

sākumus darbinieku un klientu veselības aizsardzībai. 
Vairāki valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktie 

ierobežojumi pakalpojumu sniegšanā ir atcelti, daži saglabājas.

Līgumu slēgšana
Ir pieejama līgumu slēgšana klātienē EKO laukumos-birojos, 

kuri atrodas Saulkrastos, Cēsīs un Limbažos, kā arī Reģionāla-
jā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Lūgums ievērot 
savstarpējās distancēšanās, roku dezinficēšanas un citas norādītās 
prasības!

Valmieras birojā klientu apkalpošana turpinās neklātienē, tiek pie-
ņemti pieteikumi pa tālr.64281250, e-pastā: zaao@zaao.lv. Pieteiku-
mus iespējams iesniegt arī caur uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv

Skaidras naudas norēķini
Nepieciešamības gadījumā EKO laukumos ar 12.06.2020. ir 

iespējams norēķināties ar skaidru naudu, saņemot maksas pakal-
pojumus, tai skaitā nododot lielgabarīta, būvniecības un zaļos at-
kritumus.

Limbažu EKO laukumā tiek atsākta taras pieņemšana.

Konteineru tukšošana
Tā pat kā līdz šim, sadzīves atkritumu konteineru un dalīti vāktu 

atkritumu konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika. 

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanā 
ierobežojumi paliek spēkā

Joprojām ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta 
ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, tai skaitā 
braukšana uz birojiem un daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām pēc 
makulatūras kastu satura. 

Nolietotas elektrotehnikas savākšana no adreses tiek veikta, ja 
klients var nodrošināt, ka nolietotā elektrotehnika tiek novietota 
ārpus telpām.

Mācību process Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” netiek or-
ganizēts, mācības tiek plānots atsākt līdz ar jauno mācību gadu. 
Videi draudzīgus padomus URDA sniedz mājas lapā www.urda.lv 
un sociālo tīklu kontos.

Aktuālā informācija par pakalpojumu sniegšanu COVID-19 lai-
kā pieejama www.zaao.lv zem banera ATKRITUMU APSAIM-
NIEKOŠANA COVID-19.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!  
Informāciju sagatavoja: 

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Krimuldas novada domes sēdē 26. jūnijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

Izpilddirektora   informācija
Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu 

izpildi un notiekošo pašvaldībā.
 Par pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda” vadītājas iecel-
šanu amatā.
1. Ar 01.07.2020. iecelt pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda” 

vadītājas amatā Solvitu Dreimani.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Solvi-

tu Dreimani.
 Par PII „Ezerciems” vadītājas atbrīvošanu no amata.
Atbrīvot Initu Irbi pēc pašas vēlēšanās no pirmsskolas izglītības iestā-
des „Ezerciems” vadītājas amata ar 2020.g. 31.martu.
 Par PII „Ezerciems” vadītājas iecelšanu amatā.
1. Ar 01.07.2020. iecelt pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” 

vadītājas amatā Karīnu Putniņu.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Karī-

nu Putniņu.
 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Krimuldas nova-
da brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Krimuldas novada brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju biedrība” līdz 2020.g. 31.decembrim, piešķirot 
dotāciju EUR 7000,00 apmērā uz līguma darbības periodu, kā gal-
venos uzdevumus nosakot:

 • nodrošināt specializētās ugunsdzēsības mašīnas un komandas 
operatīvās gatavības režīmu – 24 stundas diennaktī;

 • uzturēt operatīvo Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 
izsaukuma numuru;

 • veikt ugunsgrēku dzēšanu (sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu un Valsts meža dienestu);

 • sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas 
un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofas 
gadījumā;

 • nepieciešamības gadījumā evakuēt iedzīvotājus no katastrofas 
apdraudētajām vai skartajām teritorijām;

 • nepieciešamības gadījumā nodrošināt darba un sadzīves apstāk-
ļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu 
administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu 
personālam;

 • veikt apmācību izglītības un citās iestādēs, kas saistīta ar uguns-
drošības un civilās aizsardzības pamatprincipiem, kā arī rīcību 
ugunsgrēka gadījumā;

 • organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar izstrādātiem un ap-
stiprinātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā izglītības ies-
tādēs un sociālās aprūpes iestādēs, iesaistot tajās visus attiecīgās 
iestādes pastāvīgos lietotājus un vadītājus;

 • veikt hidrantu pārbaudes novada teritorijā;
 • nodrošināt ugunsdrošību pašvaldības masu pasākumos;
 • veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku 

un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un 
dzīvojamā sektorā; 

 • veikt piebraucamo ceļu apsekošanu un sakārtošanu, piesaistot at-
tiecīgas institūcijas;

 • atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām;

 • organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt uguns-
dzēsības sporta attīstību.

2. Uzdot Pašvaldības domes izpilddirektoram Laimonim Ozolam 
noslēgt šā lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu.

3. Uzdot Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai deleģēšanas 
līgumu   nosūtīt informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai līgumu piecu darba 
dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Pašvaldības mā-
jas lapā internetā. 

 Par finansējuma apstiprināšanu projektu konkursā “Krimul-
das novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 
stāvokļa uzlabošana”
Krimuldas novada domes (turpmāk – Pašvaldība) rīkotajā konkursā 
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vi-
zuālā stāvokļa uzlabošana” (turpmāk – Konkurss), kurš noslēdzās 

2020.g. 5.jūnijā saņemti 10 projektu pieteikumi pašvaldības līdzfinan-
sējuma saņemšanai. Projektu pieteikumu uzskaitījums:

Nr. 
p.
k.

Projekta 
iesniedzējs

Projekta 
nosaukums Projekta mērķis

Kopējās 
projekta 
izmak-

sas

Piepra-
sītais 

pašval-
dības 
līdzfi-
nansē-
jums

Pietei-
cēju 

finansē-
jums

1 Biedrība 
“Ragana 1” 
Skolas iela 2, 
Ragana, 
koord: 
A.Podziņa

Kanalizācijas 
cauruļu nomai-
ņa pagrabos, 
centrālā ūdens-
vada siltināšana 
un soliņi pie 
daudzdz. mājas

Restaurēt kanali-
zācijas caurules, 
lai neappludinātu 
pagrabu. Novērst 
centrālā ūdensvada 
kondensāciju. Lab-
iekārtot mājas pa-
galma pusi uzstādot 
3 soliņus

1075.76 748.76 327 
(30,4%)

2 DZIB “Pieci 
stāvi” Skolas 
iela 4, 
Ragana,

Lietus ūdeņu 
un kanalizā-
cijas sistēmas 
pārbūve mājas 
pagrabā

Sakārtot pagrabu. 
Novērst lietus ūde-
ņu un kanalizācijas 
ūdeņu  iekļuvi pag-
rabā.

1165.92 816.14 349.78 
(30%)

3 Iedzīvotāju 
grupa  
“Ausekļi”,  
Lēdurgā, 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mā-
jas “Ausekļi” ār-
durvju nomaiņa

Ēkas ārdurvju un 
pagraba durvju no-
maiņa, lai uzlabotu 
ēkas tehnisko un 
vizuālo stāvokli un 
energoefektivitāti.

3619 1500 2169 
(60%)

4 Iedzīvotāju 
grupa  
“Vētras 1”,  
Lēdurgā, 

Daudzdzīvokļu 
mājas ūdensva-
da renovācija

Dzeramā ūdens guļ-
vada maiņa un skai-
tītāja ierīkošana 1948.17 1344.12 603.88 

(31%)

5 Biedrība 
“Bērzu 
iela 2”, 
Ragana

Koplietošanas 
kāpņu telpu logu 
nomaiņa

Veicināt ēkas tehnis-
kā stāvokļa uzlabo-
šanu – veikt 3 kāpņu 
telpās satrūdējušo 
logu nomaiņu

5453.83 1500.00 3953.83 
(72.5%)

6 Iedzīvotāju 
grupa, Bērzu 
iela 6, Ragana  

Bērzu iela Nr.6  
siena

Bērzu iela Nr.6 sala-
bot nodrupušo sie-
nu, nosiltināt ēkas 
gala sienu

2860 1500 1360 
(48%)

7 Biedrība 
“Kastaņi”, 
Turaidas iela 
3, Inciems

Inciema, Turai-
das iela 3 daudz. 
mājas tehniskā 
stāvokļa uzlabo-
šana, nomainot 
kanal izācijas 
caurules

Projekta ietvaros 
plānots veicināt 
daudzdz. ēkas teh-
niskā stāvokļa uz-
labošanos – veikt 
koplietošanas ka-
nalizācijas cauruļu 
nomaiņu 

1559.80 1059.80 500 
(32%)

8 Biedrība 
“Lodes 
Muiža” 

Ūdens cauru-
ļu montāža un 
elektrības kabe-
ļa montāža

Veikt veco ūdens 
cauruļu un elektrī-
bas kabeļa demon-
tāžu un jauno  ūdens 
cauruļu un elektrī-
bas kabeļa montāžu.

2406 1500 906 
(37.66%)

9 Biedrība 
“Turaidas 
avoti”, Rožu 
iela 2,  

Elektroinstalā-
cijas stāvvada 
nomaiņa daudz-
dz. mājas Rožu 
ielā 2, Turaidā

Nomainīt elektroin-
stalācijas stāvvadus 
daudzdz. mājas 
Rožu ielā 2, Turaidā

1464.45 1025.12 439.33 
(30%)

10 Biedrība 
“Ragana 8” 
Ābeļu iela 4,  

Jumta remonts 
Daudzdzīvokļu 
ēkai Raganā, 
Ābeļu ielā 4 

Veikt daudzdzī-
vokļu ēkas jumta 
remontu, jo apseko-
jumā vairākās vietās 
konstatēta noplūde, 
kā konstatēti citi bo-
jājumi

5658.38 1000 4658,38 
(82%)

Kopā: 27211.31 11993.94 15217.2

Finanšu komiteja 17.jūnija, sēdē izskatījusi Attīstības nodaļas sagata-
voto Konkursa komisijas 12.06.2020. lēmumu, ieteica virzīt projektu 
pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. 
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” 10 pieteikumus par 
kopējo līdzfinansējuma summu 11 993.94 EUR. 

2 Apstiprināt lēmumprojekta aprakstošā daļā minētos projektu pie-
teikumus, piešķirot Pašvaldības līdzfinansējumu 11 993.94 EUR.

3. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus, sagatavot līgumus 
finansējuma saņemšanai, informēt par projektu ieviešanu.

 Par Krimuldas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārska-
tu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2019. gada publisko 

pārskatu.
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2. Lietvedības nodaļai nodrošināt pārskata publisku pieejamību liku-

mā noteiktajā kārtībā.
 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada 
20.12.2019. Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Krimuldas novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 4  “Grozījumi Kri-

muldas novada 20.12.2019. Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Kri-
muldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to 
parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai zināšanai.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2019.g. 30.augusta 
lēmumā “Par dzīvojamās mājas “Piekrastes”, Raganā, sadalīšanu 
dzīvokļu īpašumos”.
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2019.gada 30.augusta 
lēmuma “Par dzīvojamās mājas “Piekrastes”, Raganā, Krimuldas pa-
gastā, Krimuldas novadā,  sadalīšanu dzīvokļu īpašumos” lemjošās 
daļas 2.punktā, papildinot to ar vārdiem  “un dzīvoklim piekrītošo 
zemes daļu” un papildinot tabulas ceturto aili ar vārdiem “no ēkas un 
zemes”, izsakot lēmuma 2.punktu  sekojošā redakcijā:
“2. Noteikt dzīvojamai mājai ar adresi “Piekrastes”, Ragana, Krimul-
das pag., Krimuldas nov., kas sastāv no 3 dzīvokļiem un nedzīvojamās 
telpas, dzīvokļu kopīpašuma domājamās daļas un dzīvoklim piekrīto-
šo zemes daļu:

Dzīvokļa 
Nr.

Telpu grupas kopējā 
platība m²

Kopīpašuma domājamā 
daļa no ēkas un zemes

Izmantošanas 
veids

1. 38,5 385/935 dzīvoklis
2. 39,6 396/935 dzīvoklis
3. 15,4 154/935 dzīvoklis

 Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām
1&
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Inciemi”, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0831 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.
2&
1. Ar 2020.g. 1.oktobri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Estrāde”, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu ar dīķi  0,12  ha platībā un 0,09 ha  piebraucamā ceļa 
uzturēšanai,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

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

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3&
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Inciemi”, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0913 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&
1. Ar 2020.gada 1.septembri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 ga-

diem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienī-
bā ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., kad. apz. 8068 005 0332, zemes daļu 0,07 ha platībā, palīg-
saimniecības  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.
5&
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 0,0464 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.

 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
1. Sākot ar 2020.g. 1.jūliju izbeigt 2016.g. 1.novembra Zemes nomas 

līgumu Nr.17-6/52, kurā PERSONAI iznomāta zeme 0,0276 ha pla-
tībā pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošā  zemes gabalā ar nosau-
kumu „Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

2. Sākot ar 2019.g. 1.janvāri  izbeigt 2014.g. 1.janvāra Zemes nomas 
līgumu Nr. 9-2014, kurā PERSONAI iznomāta zeme 0,37 ha platī-
bā pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošā  zemes gabalā ar nosau-
kumu „Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..

 Par īres līgumiem.
1. Ar 2020.g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015.

gada 1.februāra Dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 102.15/7-6,  par 
pašvaldībai piederošo dzīvokli, kopējā platība 38,7 m², adrese 
“Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

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

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

šanu.
 Par meža zemes  “Mežs pie Imantām” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo meža zemi 

ar nosaukumu “Mežs pie Imantām”, platība 7,06 ha, par EUR 27 
250,00 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro), no-
sakot to par izsoles sākumcenu (nosacīto cenu).                   

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

 Par n/ī – meža zemes vienības “Mežs pie Imantām” izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī – meža 

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

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 31.augutam.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo 1 (vienu) cirsmu ar kopējo platību 

4,19 ha, kas atrodas īpašumā “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov..

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) bez Pievienotās 
vērtības nodokļa EUR 29330,00.

3. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus. 
4. Izsoli veikt līdz 2020.g. 31.augustam.
 Par  lietota autogreidera NORDVERK 170 HS atsavināšanu – 
pārdošanu par brīvu cenu
1. Noteikt  Krimuldas novada pašvaldībai piederošās kustamās man-

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

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

3. Apstiprināt kustamās mantas autogreidera NORDVERK 170 HS 
atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumus, kas atro-
das lēmuma pielikumā.

4. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt kustamās 
mantas – lietota autogreidera NORDVERK 170 HS atsavināšanu 
līdz 2020.g. 10.augustam.

 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 
2011.g. 23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā”” izdošanu
1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 “ Gro-

zījumi Krimuldas novada domes 2011.g. 23.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 17  “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kri-
muldas novadā”” (pielikumā).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā 
nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesisku-
mu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Krimuldas Novada Vēstis”. Turpinājums 15.lpp.
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16. jūnijā Lēdurgas Dendroparkā viesojās Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas žurnālisti projekta “Dār-
za Pērles” ietvaros, lai iepazītu parka piedāvāju-
mu. Dārza pērles vieno skaistākos daiļdārzus, 
stādaudzētavas, kolekciju un botāniskos dārzus, 
muižu un dendroloģiskos parkus visā Vidzemē, 
Tukuma apkārtnē un Dienvidigaunijā.

Parku un dārzu tūrismam kļūstot arvien populā-
rākam, šī projekta mērķis ir dažādot tūrisma piedā-
vājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu, pievil-
cīgu un ilgtspējīgu tūrisma maršrutu piedāvājumu. 
Lēdurgas Dendroparks, realizējot dažādus projek-
tus parka labiekārtošanā, ir kļuvis par iecienītu tū-
risma galamērķi, ko pierāda arī dalība šajā projektā. 
Projektā “Dārza Pērles” Lēdurgas Dendroparks pie-
dalās kopš 2018. gada, katru gadu pulcinot arvien 
lielāku apmeklētāju skaitu.

Lēdurgas Dendroparka apskatē piedalījās arī 
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis, Lēdurgas Dendroparka vadī-
ba un Attīstības nodaļas pārstāvji, lai iepazīstinātu 
žurnālistus ar parka attīstības stratēģiju, paveikta-
jiem darbiem un nākotnes plāniem.

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis: “Dalība starptautiskā pro-
jektā sniedz iespēju Lēdurgas Dendroparku, kurā 
ir vieni lielākajiem un bagātīgākajiem dendroloģis-
kajiem stādījumiem Latvijā, pieteikt Baltijas valstu 
tūrisma tirgū, kā arī apmainīties pieredzē, sadar-
boties un izvērtēt nepieciešamos attīstības darbus 
nākotnē. Paldies dendroparka komandai par parka 
attīstību!”

Parka teritorijā turpinās stādījumu atjaunošana 
un papildināšana, labiekārtošanas darbi bērnu ro-
taļu laukumā, uzstādīta nojume, noslēgusies parka 
Administrācijas ēkas renovācija, uzstādītas gais-
mas laternas līdz Mudurgas dižakmenim, lai varē-
tu baudīt parka burvību arī vakara stundās. Parka 
teritorijā darbi norisinās nepārtraukti, lai to pada-
rītu pievilcīgāku un interesantāku ikvienam parka 
apmeklētājam.

Krimuldas novada pašvaldības prāstāvji un viesi kopīgā foto pie Mudurgas akmens

Lēdurgas Dendroparkā viesojas 
žurnālisti no Baltijas valstīm

Viesus ieinteresēja pēdējā laikā populāra kļuvusi parastā sēra piepe (Laetiporus sul-
phureus), jo savas tekstūras un garšas dēļ atgādina vistas gaļu. Angļu valodā to tā arī 
sauc – par vistas piepi vai meža vistu. Parastā sēra piepe Latvijā sastopama bieži – 
uz lapu koku stumbriem, dažkārt arī uz celmiem, un to var atrast pat pilsētas parkā. 
Jauna tā ir dzeltena un sulīga, veca kļūst cieta un vairs nav ēdama. Sēra piepes garšu 
ietekmē piepes vecums un koks, uz kura tā aug. Tieši tāpēc to nedrīkst ēst, ja piepe 
uzaugusi uz Latvijā tik reti sastopamās parastās īves – piepe būs piesavinājusies in-
dīgās vielas no koka

Projekta “Dārza Pērles” kartē redzami dalībnieki un uzskaitīti Lēdurgas Dendroparkā 
apskatāmie objekti
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Lēdurdziešu interesantie vaļasprieki… 
Kalendāri 

Hobiji jeb vaļasprieki ir kaut kas ar ko 
cilvēki nodarbojas savā brīvajā laikā. 
Psihologi atzīst, ka mūsu datorizētajā 
pasaulē vaļasprieki ir atbalstāmi, jo tā 
ir sava veida meditācija. Ja cilvēkam ir 
vaļasprieks, viņš iepazīst jaunas izjūtas, 
viņam rodas jaunas prasmes, ko var iz-
mantot gan sociālajā, gan profesionālajā 
dzīvē. Vaļasprieks ir veids, kā attīstīt savu 
personību un pašizpausties. 

Lēdurgas bibliotēkā regulāri tiek izliktas 
un ir apskatāmas dažādas mūsu pagasta ie-
dzīvotāju vaļasprieku izstādes. Šoreiz tā ir 
kalendāru izstāde. 

Drukāti kalendāri, ko pielikt pie sienas 
vai novietot uz galda, savu nozīmi nav 
zaudējuši arī mūsdienu digitālajā laikmetā. 
Kalendāru ražotāji piedāvā visdažādāko 
kalendāru klāstu. Sev tīkamāko kalendāru 
var izvēlēties ikviens. Taču, šobrīd katrs 
var izveidot pats savu, personalizētu ka-
lendāru un to papildināt ar sev tīkamām 
fotogrāfijām. Šādi fotokalendāri noteikti 
iedvesmos daudz veiksmīgāk plānot savu 
laiku un nepalaist garām svarīgākos dzīves 
mirkļus. 

Izstādē apskatāmi dažādos gados izdoti 
kalendāri, sākot no 1920. gada līdz mūs-
dienām. Piemēram, “Latvijas universitātes 
kalendārs”, “Kurzemes un Vidzemes ka-
lendārs”, “Zobgaļa kalendārs”, “Tēvijas”, 
Zelteņu”, “Lauksaimniecības”, ”Brīvības 
pieminekļa gada grāmata” u.c. Interesanti, 
ka arī kara gados ir izdoti kalendāri un tie ir 
izlikti izstādē. Vecākie kalendāri ir iespies-
ti vecajā drukā. 

Padomju gados izdoto kalendāru klāsts 
kļuva vēl plašāks, jo tika izdoti dažādām 
nozarēm un iedzīvotāju grupām domāti 

kalendāri, piemēram, “Lauksaimniecības 
kalendārs”, “Dabas un vēstures kalendārs”, 
“Astronomiskais kalendārs”, “Kalendārs 
sievietēm”, humora un satīras kalendārs 
“Dadzis”, bērniem domātie kalendāri “Div-
padsmit mēneši”, “Pasaku kalendārs” u.c. 
Arī šie kalendāri ir apskatāmi izstādē.

Visplašākais un daudzveidīgākais izdo-
to kalendāru klāsts ir pēdējos gados. Te 
pat grūti nosaukt, par kādu tematu nav iz-
dots kalendārs. Manuprāt interesantākie: 
“36,6°C” (veselīgai dzīvošanai), “Rallija ka-
lendārs”, “Bibliotēka”, “Lusijas kalendārs” 
(ar kaķu vārdiem). Raksturīgi, ka tagad iz-
dotie kalendāri ir ar krāšņām ilustrācijām, 
fotogrāfijām. To noformēšanā piedalījušies 
mākslinieki, ilustratori, fotogrāfi. Arī Kri-

muldas novada pašvaldība vairākus gadus 
izdod savu kalendāru. Izstādē apskatāmi 
Krimuldas novada kalendāri no 2017. gada. 
Šie kalendāri tiek saglabāti bibliotēkas no-
vadpētniecības materiālu fondā.

Interesanti ir kabatas kalendārīši. Tie ir 
ļoti iecienīti mazā formāta un praktiskā 
pielietojuma dēļ. Padomju gados tie nereti 
tika izgatavoti nevis no vienkārša kartona, 
bet ar daudz interesantākiem un vienkār-
šam padomju pilsonim tolaik vēl neieras-
tiem paņēmieniem. Daži bija izgatavoti 
no plastikāta, līdzīgi kā bankas norēķinu 
kartes šodien, citiem ar speciāla materiāla 
palīdzību tika panākts telpiskuma efekts. 
Bērniem mīļākie bija kalendāri ar animā-
cijas filmu varoņiem, jo tie mainīja attēlus. 
Arī šie kalendāri ir redzami izstādē.

Laika ritums un vēsturiskie notikumi 
latviešu tautas dzīvē un kultūrā vienmēr 
raduši savu atspoguļojumu kalendāros. 
Tā kā to kalendārā daļa (mēnešu un dienu 
tabulas, svētku un svinamās dienas, vārda 
dienas, u. tml.) ir paredzēta vienam gadam, 
iedzīvotāji līdz pat šim laikam kalendārus 
iegādājas katru gadu no jauna, tomēr pie-
likumu dēļ vēl ilgus gadus kalendāri tiek 
saglabāti un pārskatīti. Tā ir iespēja mums 
visiem apskatīt un salīdzināt dažādos ga-
dos izdotos kalendārus.

Par kopīgi veidoto kalendāru izstādi saku 
lielu paldies Mottes, Mundes, Jēkabsonu, 
Āboliņu, Kauliņu ģimenēm. Varbūt kādai 
ģimenei vēl ir saglabājušies līdz 1950. ga-
dam izdotie kalendāri, kas varētu šo izstādi 
papildināt? Izstāde būs apskatāma līdz no-
vembrim. Ceru, ka arī nākamo vaļasprieka 
izstādi veidosim kopīgi un tā būs rakstām-
piederumu izstāde. Aicinu lēdurdziešus 
iepazīstināt ar saviem vaļaspriekiem, atbal-
stīt un piedalīties izstāžu veidošanā!

Laipni gaidīti Lēdurgas bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja K. Jēkabsone

Drukāti kalendāri, ko pielikt pie sienas vai novietot uz galda, savu nozīmi nav zaudējuši arī mūs-
dienu digitālajā laikmetā

Izstādē apskatāmi dažādos gados izdoti kalendāri, sākot no 1920.g līdz mūsdienām
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome atsavina – pārdod par brīvu cenu 
(arī nosacītā cena) 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro), ieskaitot 
PVN, pašvaldības kustamo mantu – autogreideri  NORDVERK 
170 HS, valsts reģistrācijas Nr. T5714LL, 1990. izlaiduma gads.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu un at-
savināšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.kri-
mulda.lv un Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. 
Pieteikšanās uz atsavināmās mantas pirkšanu Krimuldas nova-
da domē līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.17.00. Līdz pieteiku-
ma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UN-
LALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, jāiemaksā nodrošinā-
jums 900 EUR ar maksājuma mērķi "Kustamās mantas – auto-
greidera NORDVERK 170 HS  atsavināšanas nodrošinājuma 
summa".
Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā ter-
miņā reģistrēts viens pretendents, Izsoļu komisija trīs darba 
dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par auto-
greidera NORDVERK 170 HS pircēju un uzaicina pretendentu 
vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu 
par nosacīto cenu. Maksājumi veicami 100% euro. Ja noteik-
tajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, komisija izsūta preten-
dentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē 2020.gada 4.augustā 
plkst.15.00 Krimuldas novada domes telpās.
Par atsavināmās mantas apskates vietu un laiku sazināties 
ar Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieku, tālr. 
26514586.  

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko vienas cirsmas nekustamajā 
īpašumā “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pagastā, Krimul-
das novadā, kadastra Nr. 8068 007 0482, rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Cirsmas platība 4,19 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-
kumcena)  29 330 EUR bez PVN, izsoles minimālais solis 
500 EUR.
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka 
kontaktinformāciju un atzīmi “Cirsmas nekustamajā īpašumā 
“Mežs pie Palejām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 
rakstiskā izsole. Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020.
gada 3.augusta plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridis-
kajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 2 933 EUR jāiemaksā Krimuldas nova-
da pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS 
“SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, 
līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 4.augustā plkst.14.30 Kri-
muldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas 
pagastā, Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nosolītajām cirsmām jāsamaksā 
vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē  
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai 
Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).
Par cirsmas apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, 
tālr. 29473025.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Mežs pie Imantām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā, kadastra numurs 8068 007 0456, platība 7,06 ha, raks-
tisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles sākumcena – 27 250  EUR.   Izsoles minimālais solis - 
500 EUR.
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kon-
taktinformāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mežs pie Iman-
tām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā izsole. Ne-
atvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020.gada 3.augusta plkst. 
17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, 
Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 2 725 EUR jāiemaksā Krimuldas novada 
pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB 
banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pie-
teikuma iesniegšanai.
Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 4.augustā plkst.14.00 Kri-
muldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pa-
gastā, Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu 
uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu ap-
mērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai 
Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

Notiks jauniešu  
vasaras skola  

Game On Climate Change
Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar žurnālu IR aicina jaunie-

šus vecumā no 15 līdz 19 gadiem pieteikties dalībai klimata 
pārmaiņām un ilgtspējīga dzīvesveida praksēm veltītā dienas 
vasaras skolā “Game On Climate Change”, kura norisināsies 
no 10. līdz 14. augustam Rīgā. Vasaras skola 25 jauniešiem 
tiks nodrošināta bez maksas, un tā notiek starptautiskā pro-
jekta Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ie-
tvaros.

Pieteikties dalībai vasaras skolā iespējams no 9. līdz 
24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu, kura pieejama šeit: 
https://bit.ly/2VYBBP2. Izvērtējot anketās pausto motivāci-
ju, dalībai vasaras skolā tiks izraudzīti 25 jaunieši. Vērtēša-
nas kritēriji atrodami šeit: https://docs.google.com/kritēriji. 
Vasaras skolas “Game On Climate Change” organizatori ar 
apstiprinātajiem dalībniekiem sazināsies 30. jūlijā.

Pilna vasaras skolas programma un ieguvumi aplūkojami 
šeit: https://ir.lv/ir-notikums/game-on-climate-change/.

Vasaras skola notiks no 10. līdz 14. augustam katru dienu 
10:00 – 17:00 Kalnciema Kvartāla galerijā (Melnsila iela 10b), 
Rīgā. Dalība dienas vasaras skolā ir bez maksas, nodrošinot 
pusdienas, launagu, dzeramo ūdeni un visus nepieciešamos re-
sursus uzdevumu veikšanai. Transportu nokļūšanai uz un no 
norises vietas, kā arī naktsmītni dalībnieki nodrošina paši.

Pieteikuma anketa dienas vasaras skolai “Game On Climate 
Change”: https://bit.ly/2VYBBP2

Liene Brizga-Kalniņa
LDF komunikācijas vadītāja
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Invazīvais Spānijas kailgliemezis
Dabas aizsardzības pārvalde infor-

mē, ka ir apstiprinātas vairākas invazīvā 
un ēdelīgā Spānijas kailgliemeža (Arion 
vulgaris) atradnes. Dabas aizsardzības 
pārvalde aicina turpināt ziņot par jauniem 
atradņu gadījumiem, rakstot uz e-pasta 
adresi invazivs@daba.gov.lv, norādot 
iespējami precīzu vietu, savu kontaktin-
formāciju un pievienojot atrastā Spānijas 
kailgliemeža foto. Pirmo reizi šī suga, kas 
apdraud dabiskos biotopus, laukaugus, 
kā arī mājdzīvnieku veselību, Latvijā re-
ģistrēta 2009. gadā. Dabas aizsardzības 
pārvalde norāda, ka ziņas par Spānijas 
kailgliemeža atradnēm ir ļoti svarīgas, lai 
saprastu, cik strauji tas Latvijā izplatās un 
ko darīt. Invazīvās sugas atpazīšanā un 
apkarošanā aicināti iesaistīties visu inva-
dēto teritoriju īpašnieki.

Spānijas kailgliemezi var atpazīt pēc vai-
rākām pazīmēm: pieaudzis gliemezis vasa-
ras otrajā pusē ir no 7 līdz 14 centimetriem 
garš; ķermenis ir plats un nedaudz saplaci-
nāts; krāsa variē no brūngani pelēkzaļas līdz 
brūnai un pat oranžai; pēda ir balta vai pelē-
cīga un to klāj gļotas; uz ķermeņa virsmas ir 
labi saskatāmi izcilnīši. Sezonas laikā viens 
gliemezis aiz sevis var atstāt simtiem olu.

Gaisa temperatūrai paaugstinoties, glie-
meži kļūst aktīvāki un intensīvi sāk baro-

ties. Tie barojas un strauji aug līdz vasaras 
otrajai pusei, jo īpatņiem īsā laika periodā 
ir jāsasniedz dzimumbriedums un jāatstāj 
pēc iespējas vairāk pēcnācēju. Līdz ar to 
ir ļoti svarīgi savos dārzos un apsaimnie-
kotajās teritorijās ar Spānijas kailgliemezi 
sākt cīnīties jau tagad, iznīcinot iespējami 
lielāku skaitu īpatņu, lai tie nepaspētu šajā 
sezonā vairoties.

Spānijas kailgliemezis ir iekļauts Eiropas 
simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā un, 
savairojoties lielā skaitā, var apdraudēt vie-
tējās savvaļas augu sugas un kultūraugus, 
piemēram, zemenes, kāpostus, kabačus, 
gan apēdot tos, gan pārnēsājot dažādus 
augu patogēnus. Tas izkonkurē un barojas 
arī ar citām bezmugurkaulnieku sugām, 
piemēram, gliemežiem un sliekām, kā arī 
ir novērota krustošanās ar tuvāk radnie-
cīgajām kailgliemežu sugām, kā rezultātā 
vietējās sugas asimilējas un izzūd.

Padomi Spānijas kailgliemežu 
iznīcināšanai savā īpašumā
Visefektīvākā metode ir nolasīt tos krēs-

lai iestājoties vai agri no rīta, kad kailglie-
meži ir aktīvi, un iznīcināt tos, pāršķeļot ar 
lāpstas vai kāda cita asa priekšmeta palī-
dzību vai ievietojot uz vienu diennakti 10% 
vārāmā sāls šķīdumā vai sodā. 

Gliemežu pārņemtajā teritorijā var ierī-
kot īpaši izveidotas lamatas. Par lamatām 
var kalpot kastes, burkas, pudeles ar no-
grieztu galu un tajās ievietotu pievilinātāj-
vielu, piemēram, pūstošiem augiem, suņu 
un kaķu mākslīgo barību, kombinēto lop-
barību.

Labi darbojas arī slīcināšanas slazdi – 
augsnē līdz tās virskārtai ierok trauku, kurā 
ielej šķidrumu kopā ar pievilinātājvielu. 
Visbiežāk slīcināšanas slazdos par pievili-
nātājvielu izmanto alu. Ja slazdos būs tikai 
tīrs ūdens, gliemeži var ātri no tā izlīst ārā. 
Tāpēc šķidrumam ir jāsatur vielas, kas vei-
cina gliemežu noslīkšanu — 1% vara (vara 
sulfāts) vai 10% vārāmā sāls šķīdums.

Turpinājums no 11.lpp.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu 
pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

 Par saistošo noteikumu “ Krimuldas novada sabiedriskās kār-
tības noteikumi” izdošanu
1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 “Kri-

muldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (pielikumā).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to paraks-

tīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā 
nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesisku-
mu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Krimuldas Vēstis”.

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašval-
dības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo 
noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkā.

 Par saistošo noteikumu  “Krimuldas novada pašvaldības terito-
rijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” 
izdošanu.
1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Kri-

muldas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku 
un būvju uzturēšanas noteikumi” (pielikumā).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā 
nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesisku-
mu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Krimuldas Vēstis”.

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu 
pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 
2014.g. 28.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Krimuldas nova-

da ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un 
aizsardzības noteikumi”” izdošanu
1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Gro-

zījumi Krimuldas novada domes 2014.g. 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Krimuldas novada ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi”” 
(pielikumā).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā 
nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesisku-
mu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Krimuldas Novada Vēstis”.

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu 
pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

 Par īres līgumu
1. Atcelt 2020.g. 29.maija Krimuldas novada domes lēmumu “Par iz-

likšanu no dzīvokļa”.
2. Noslēgt līgumu ar PERSONU par pašvaldībai piederošo dzīvokli, 

platība 66,9 m², adrese “Veceikaži”-2, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., uz  1 gadu.

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

4. Juridiskai nodaļai organizēt īres līguma un līguma par īres parāda 
nomaksu (ar nomaksu uz 1 gadu) noslēgšanu.

 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – trakto-
ra T150K izsoles rezultātu apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – trak-

tora T150K ar valsts reģistrācijas numuru T1282LP, 2020.g. 19.jūnija 
izsoles rezultātus un 2020.g. 19.jūnija izsoles protokolu Nr.4.

2. [..]
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Domes kārtējā sēde 31. jūlijā plkst. 10.00
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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

Skrien gadi prom. Tev nesot gadu skaitu,
Ir tajos dzīvots, dejots, trakots, smiets!
Tu gadiem netici un vienmēr sevi jaunu jūti,
Jo jāizdzer ir viss, kas dzīves kausā liets.

Sirsnīgi sveicam jūlija 
gaviļniekus:

Vitu Šamansku,
Veltu Puķīti,
Veltu Filimonovu,
Māru Strazdu,
Akvelinu Linmeijeri,
Andreju Libertu,
Romanu Gulbi,
Juri Priževaitu,
Egonu Pavilonu,
Dzintru Klauģi,
Dzintaru Jēkabsonu,
Ināru Blūzmani,
Ilzi Bērziņu,
Imantu Bērziņu,
Induli Pētersonu,
Aleksandru Daņilovu

nozīmīgajās jubilejās!

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Svētās Mises 
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
Viss aizrit projām, irst -
Vējš, ziedu smaržas, glāsts.
Tā beidzas katras dzīves stāsts.
  /A. Eglītis/.

Izsakām līdzjūtību Dzidras Turkas 
piederīgajiem un draugiem. 

Lēdurgas pensionāru, invalīdu,  
politiski represēto biedrība “Kamolītis”

"Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs, 
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās." 
  (O. Rikmanis)

Izsakām līdzjūtību bijušās skolotājas  
Dzidras Turkas piederīgajiem,  

viņu mūžībā pavadot.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas kolektīvs

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.

Mūžībā devusies Marta Liberte,  
ilggadēja feldšere, sirsnīgs, sirdsgudrs un 

darbīgs cilvēks.  
Viņas palīdzību, atbalstu un iejūtību izjutuši 

daudzi inciemieši vairākās paaudzēs.
Mūžībā izvadot Martiņu, kā viņu uzrunāja 
pacienti un pazīstamie, skumjās jūtam līdzi 

vīram Andrejam un tuviniekiem. 
Martiņas draugi un bijušie pacienti

No 11. jūlija  
tiks atjaunoti atsevišķi ierobežojumi  

Covid-19 izplatības mazināšanai
Sabiedriskās ēdināšanas vietām noteiktas 
šādas prasības:
• darba laika ierobežojums līdz pusnaktij jeb 

plkst.24:00;
• pie viena galdiņa drīkst atrasties vienas 

mājsaimniecības locekļi
VAI

• ne vairāk kā 4 cilvēki iekštelpās vai 8 cilvēki 
ārtelpās;

• jāizvieto skaidri salasāma informācija par 
maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas 
vienlaikus drīkst atrasties konkrētajā vietā.

Plašāk lasiet šeit:  
www.vm.gov.lv/…/6378_no_11julija_atjauno_atseviskus_…

Krimuldas novada dome un 
Lēdurgas Dendroparks  

aicina bērnus  
vecumā  

no 7 līdz 14 gadiem  
pieteikties dienas 

nometnei 
“CEĻOJUMS DABĀ”

 4., 5., 6. augustā
Novadā deklarētajiem bērniem  

nometne bez maksas,  
pārējiem 40 eiro.

Pieteikties līdz 1. augustam. 
Vietu skaits ierobežots.

Pieteikties pa mob.t. 25549747, 
26395349, 26558516


