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Autobusi no Krimuldas vidusskolas 1. septembrī plkst. 9.50.
Autobusi no Lēdurgas pamatskolas 1. septembrī atrodami 2. lpp. 

Skolēnu autobusu maršruti mācību gadā no 2. septembra atrodami 14. lpp

Veiksmi un izdošanos 2020./2021.mācību gadā!
Krimuldas novada pašvaldības dome

1. septembris Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolā

9.45–10.00 – pulcēšanās pa klasēm skolas parkā, ievērojot distanci 
starp klasēm. Vecāku klātbūtne atļauta, ievērojot distanci,

10.00–10.25 – Svētku līnija (Skolas parkā),
10.30–11.10 – Klases stunda (šajā laikā vecākiem sarunas ar skolas 

vadību).
LIETUS gadījumā kopīgā svētku līnija nenotiks.

10.00–11.00 – Klases stunda (2.-8. kl.) bez vecākiem.
10.00–10.20 – 1. klases skolēnu svinīga uzņemšana skolā notiks sko-

las zālē (ar vecāku klātbūtni, ievērojot noteikto distanci)
10.20–11.00 – Klases stunda 1. klases skolēniem (bez vecākiem)

Bērnudārzs atvērts no plkst. 7.00
Svētku pasākumi grupiņās no plkst. 9.30 (bez vecāku klātbūtnes)

Maijas Pīlāgas Lēdurgas
Mākslas un mūzikas skola

mācības uzsāk
2. septembrī no plkst.12.00, 

gaidot gan esošos, gan jaunos audzēkņus  
programmā "Vizuāli plastiskā māksla".

7. septembrī no plkst. 13.00
uz pirmajām nodarbībām aicināti

pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi programmā “Ievads mākslā”.

Krimuldas vidusskolā
1. septembrī – Zinību dienā 

1. klases, 9. klases un 12. klases skolēnus gaidīsim plkst. 9.00 
skolas priekšā (viņiem norādītajās vietās), pēc tam klases 
stunda. 

2.-8. klases, alternatīvās klases un 10.-11. klases skolēnus 
klases audzinātāji gaidīs plkst. 9.00 savās klasēs. 

Vecāki var pavadīt savus bērnus līdz skolai!
Autobusi no Krimuldas vidusskolas 1.septembrī plkst. 9.50.

Lai nepietrūkst spēka, pacietības un 
izpratnes!

Jaunais mācību gads sākas saspringtā gaisotnē, ar daudz 
jautājumiem un lēmumu brīvību skolām. Visu laiku būsim 
izvēles priekšā:  vai  noturēt mācību stundas klātienē vai at-
tālināti. Šī izvēle savukārt būs atkarīga no epidemioloģiskās 
situācijas valstī, novadā un konkrētā skolā. 

Šobrīd esam nolēmuši mācības uzsākt klātienē, izmantojot 
IZM piedāvāto A modeli.

1.-6.kl.skolēni mācīsies klātienē;
7.-12.kl. klātienē, izmantojot tiesības 20% mācību laika 

mācīties attālināti.
Skola centīsies nodrošināt šī modeļa  pamatprasības:  in-

formēšanu, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību, 
distancēšanos. Tas būs iespējams, ja šajā procesā iesaistīsies 
arī paši skolēni un vecāki. 

Skola aicina skolēnus biežāk mazgāt rokas, ievērot dis-
tancēšanos, nedrūzmēties koplietošanas telpās.  Vecākus: 
nelaist uz mācībām skolēnu, kuram no rīta ir paaugstināta 
temperatūra, skolā atgriezties ar ārsta zīmi, informēt klases 
audzinātāju par sava bērna veselības stāvokli. 

Darīsim visu, lai mums izdodas šo mācību gadu pabeigt 
klātienē!

Visiem skolēniem vēlu, lai zināšanu apguves prieks jūs pa-
vada katru mācību dienu!

Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem novēlu nepa-
gurt, rast gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu ve-
selību, drošību un kvalitatīvu izglītību!

Vecākiem, lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes, 
uz sadarbību!

Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane

Krimuldas  
Mūzikas un mākslas skolā 

jaunā mācību gada sākums no 2. septembra
2. septembrī plkst. 14.00 deju zālē gaidām deju nodaļas audzēkņus.
Mūzikas nodaļas audzēkņi un viņu vecāki par nodarbību sākumu 
aicināti sazināties telefoniski ar saviem specialitātes pedagogiem un 
informācija būs mūzikas skolā pie informācijas stenda.
Vizuālās mākslas nodaļas audzēkņiem - nodarbības no 3.septembra 
(informācija būs e-klasē un skolā pie informācijas stenda 1.st. un klasēs).
No 1. līdz 10. septembrim turpinās dokumentu iesniegšana skolā, vē-
lams elektroniski: http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/.
Informācija pa tālruņiem - Direktors: 26199526; Deju nodaļa: 26456062, 
Mūzikas nodaļa: 29178654, 26199526, Mākslas nodaļa: 2645511.
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Administratīvi 
teritoriālā reforma

Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēša-
nām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo 
pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spē-
kā stājies 2020. g. 23. jūnijā. Jaunās pašval-
dību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. 
Esošās 119 pašvaldību domes turpinās darbu 
līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Likums noteic administratīvo teritoriju un 
novadu teritoriālā iedalījuma vienību izvei-
došanas, uzskaites, robežu grozīšanas un ad-
ministratīvā centra noteikšanas nosacījumus 
un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa 
noteikšanas, to uzskaites kārtību un institū-
ciju kompetenci šajos jautājumos. Latvijas 
Republiku iedala valstspilsētu pašvaldību te-
ritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. No-
vada teritorijas iedala pilsētās un pagastos.

Saeimas apstiprinātais 42 pašvaldību ad-
ministratīvi teritoriālais iedalījums paredz, 
ka Krimuldas novads iekļausies Siguldas 
novadā.

Siguldas novads veidosies, apvienojot 
Krimuldas, Mālpils, Siguldas novadus un 
Inčukalna novada Inčukalna pagastu. Izvei-
dotā Siguldas novada administratīvais centrs 
būs Siguldā (reģionālās nozīmes attīstības 
centrs).

2019. gadā: pašvaldību kopējais iedzīvotāju 
skaits — 32 266, kopējie budžeta ieņēmumi – 
41 376 350 EUR

Siguldas novads
Apvienojot Krimuldas, Mālpils, Siguldas 

novadus un Inčukalna novada Inčukalna 
pagastu ar administratīvo centru Siguldā (re-
ģionālās nozīmes attīstības centrs)

2019. gadā: iedzīvotāju skaits — 32 266 ko-
pējie budžeta ieņēmumi – 41 376 350 EUR, 
t.sk. dotācija no PFIF 8%

Pašvaldība
Iedzīvotāju skaits

2019.g. 
sākums1

Prognoze 
2030.g.2

Krimuldas novads 4 807 -13,4%
Mālpils novads 3 331 -8,4%
Siguldas novads 17 992 +2,8%

Inčukalna novada  
Inčukalna pagasts

4 386 -8,9%

KOPĀ 32 266 -2,7%

Pašvaldību sadarbība  
(esošā situācija)

Izglītība, kultūra un sports:
 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde (Inčukalna, Krimuldas, Mālpils 
novadu u.c. pašvaldības);

Civilās aizsardzības komisija: 
 Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Siguldas, 

Ropažu, Sējas novadu pašvaldības;
Biedrības:
 “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” 

(Inčukalna, Mālpils, Siguldas novadu 
pašvaldības u.c.);

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”: 
 Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Siguldas 

novadu u.c. pašvaldības;
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Al-

lažu Saime” 
 Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Siguldas 

novadu pašvaldības u.c.

Aktualitātes Krimuldas novada  
grants ceļu pārbūves projektā

Darbi pabeigti un pieņemti ekspluatācijā 3 grants ceļu posmi Krimuldas novadā:
Krimuldas pagastā esošie autoceļi Čārpas-Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04) 2,52 km 

garumā un Ilgas-Birznieki-Turaida (kods K-35) 3,67 km garumā.
Lēdurgas pagasta autoceļš Kuguļi-Induļi (kods L-37) 1,22 km garumā.
Būvdarbus autoceļā Čārpas-Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04), veica būvuzņēmējs 

Pilnsabiedrība “VT KUUM”.
Būvdarbus autoceļos Ilgas-Birznieki-Turaida (kods K-35) un  Kuguļi-Induļi (kods L-37) 

veica būvuzņēmējs SIA “Vianova” .
Būvdarbi pabeigti arī autoceļa posmā Lēdurgas pagastā Zaltes-Aģes ezers (kods L-22) 

0,45 km garumā. Darbus veica būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi”.
Turpinās pārbūve Krimuldas pagastā esošie autoceļu posmos Dārza iela-Kapūnas 

(kods K-49) 1,49 km garumā un Ērgļi-Mālkalni-Melandri (kods K-44) 1,28 km garumā 
un Lēdurgas pagasta autoceļu posmos Jugla-Mežapiņi (kods L-14) 0,8 km garumā, Va-
nagi-Līves (kods L-24) 0,85 km garumā.

Būvuzraudzību Krimuldas pagasta ceļiem nodrošina SIA “IngWay”, Lēdurgas pagasta 
ceļiem SIA “Semita”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veic 
SIA “PROJEKTS EAE”. 

Ņemot vēra, ka notiek ceļu pārbūves darbi, Krimuldas novada dome lūdz iedzīvotājus 
un lauksaimniekus pārvietoties pa ceļu ar apdomu, nebojājot ceļa nomales. Būsim saudzī-
gi pret attīstīto infrastruktūru!

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

Informācija sagatavoja Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa,
 tālrunis: 25549748, 

e-pasts: attistiba@krimulda.lv.

Krimuldas novadā atjauno segumu  
uz diviem reģionālajiem ceļiem

Būvdarbi notiek uz autoceļa Ragana–Turaida (P7) visā šī ceļa garumā (0,06.-9,57. 
km) Krimuldas novadā. Uz ceļa noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un sāku-
šies sabiedriskā transporta pieturvietu demontāžas darbi.

31. jūlijā sākās būvdarbi uz autoceļa Ragana–Limbaži (P9) posmā no Raganas līdz 
Kalnadunduriem (0,08.-2,00. km) Krimuldas novadā. Būvdarbi uzsākti arī uz autoceļa 
Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no krustojuma ar autoceļu Pādes–Tūžas (V65) pie 
Mālpils līdz krustojumam ar autoceļu Sidgunda–Ropaži (V66) pie Sidgundas (35,977.-
42,415. km) Mālpils novadā.   

Uz visiem šiem ceļiem tiek veikta seguma atjaunošana – ieklāta izlīdzinošā asfalta kār-
ta un veikta virsmas apstrāde. Uz autoceļa P7 atjaunos arī autobusu pieturvietas.

Uz autoceļiem P7 un P8 būvdarbus veic SIA Binders par kopējo līgumcenu 1 861 835 
eiro (ar PVN). Būvdarbus uz autoceļa P9 veic SIA 8 CBR par līgumcenu 209 052 eiro (ar 
PVN). Plānots, ka septembrī šie remontdarbi tik pabeigti.

Būvdarbu izmaksas tiek segtas no valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro programmas 
ietvaros.  

VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa

Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolai autobusa 
kustības saraksts 
1.septembrī 

8.45- Kalnieši 
8.50 -Aijaži
9.00-Lēdurgas bērnudārzs 
9.15-Miltkalni
9.25-Lode
9.30-Vanagi
9.40-Skola 

11.30-Lēdurgas skola 
11.40-Vanagi
11.45-Lode
11.55-Miltkalni

12.10-Lēdurgas bērnudārzs 
12.20-Aijaži
12.25- Kalnieši 

1.septembrī skolas 
mikroautobuss vedīs 
skolēnus pa maršrutu

,,Juglas - Skola”
9.30-Juglas
9.35-Krustiņi 
9.45-Skola

,,Skola – Juglas”
11.20 – Skola 
11.30 –Krustiņi 
11.35- Juglas
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NVA aktualitātes
Nodarbinātības valsts aģentūra 

(NVA) aicina ikvienu darba meklē-
tāju, kurš vēlas strādāt veselības vai 
sociālās aprūpes jomā, apmeklēt NVA 
sociālās vietnes Facebook kontu. 

Veselības un sociālās aprūpes ies-
tāžu pārstāvji darbu piedāvā ergote-
rapeitiem, interešu pulciņa audzinā-
tājiem, juristiem, kultūras pasākumu 
organizatoriem, logopēdiem, māsu 
palīgiem, medicīnas māsām, pediat-
riem, sanitāriem un citu profesiju pār-
stāvjiem.

Tiešsaistes darba dienu atklāja NVA 
Pakalpojumu departamenta Darba 
meklēšanas atbalsta nodaļas vadītā-
ja vietniece Eva Lapsiņa un Latvi-
jas Māsu asociācijas prezidente Dita 
Raiska. Par savām iestādēm un darba 
piedāvājumiem stāstīja: Valsts asins-
donoru centra Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja I.Bergmane; SIA 
“Paula Stradiņa klīniskās universi-
tātes slimnīcas” Personāla vadības 
daļas atlases un apmācību speciālis-
te I.Eglīte; SIA "Vidzemes slimnī-
cas" Personāla vadības daļas vadītāja 
S. Kandele; Valsts sociālās aprūpes 
centra “Kurzeme” Personāla nodaļas 
personāla speciāliste D.Siliņa; SIA 
“Rīgas 1.slimnīcas” sabiedrisko attie-
cību speciāliste I. Medne un Personā-
la vadības nodaļas vadītāja I. Luksa; 
SIA “Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas” Komunikācijas daļas vadī-
tāja V. Šteina; Valsts sociālās aprūpes 
centra "Zemgale" Personāla un liet-
vedības nodaļas vadītāja L.Meļņika; 
SIA “Daugavpils reģionālās slimnī-
cas” valdes loceklis G.Semjonovs.

NVA CV un vakanču portālā ir pie-
ejamas vairāk nekā 360 brīvas darba 
vietas veselības un sociālās aprūpes 
jomā.

Jūnijā NVA rīkoja tiešsaistes darba 
dienas darbinieku piesaistei būvniecī-
bas un lauksaimniecības nozarēm, bet 
jūlijā – valsts pārvaldes un aizsardzī-
bas jomā, pasākumu videoieraksti ir 
pieejami NVA Facebook kontā.

Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā un vizuālā stāvokļa 
uzlabošanai Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība atbalstījusi desmit projektu pieteikumus daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai 2020. gada konkursa 
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzla-
bošana” ietvaros.

Daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, iedzīvotāju grupas un apsaimniekošanas biedrības katru 
gadu arvien aktīvāk piesakās šim projektu konkursam un šogad projekti īstenoti Incie-
ma, Raganas, Lēdurgas, Lodes un Turaidas ciematos. Kopējā plānoto projektu izmaksu 
summa 27211,20 EUR, pašu projektu pieteicēju ieguldījums 15 217,20 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 11 993,94 EUR.

Gads Iesn. 
skaits

Apstip. 
projektu 

skaits
Ciemati

Projektu 
kopējās 

izmaksas

Līdzfin. 
summa 

EUR

Pašu 
ieguldījums

2018. 4 3 Ragana, Inciems 7 662,51 3 957,6 Ne mazāk kā 
10%

2019. 9 7 Ragana, Inciems, 
Turaida

17 077.69 10 060.98 Ne mazāk kā 
10%

2020. 10 10 Ragana, Inciems, 
Turaida, Lode, 

Lēdurga

27211.31 11 993.94 Ne mazāk kā 
30%

Noslēgti desmit līgumi par līdzfinansējuma saņemšanu:
• biedrība “Ragana 1”, adrese: Skolas iela 2, Ragana. Projektā plānots veikt kanalizācijas 

cauruļu nomaiņu pagrabos, centrālā ūdensvada siltināšanu un soliņu uzstādīšanu pie 
mājas;

• DZIB “Pieci stāvi”, adrese: Skolas iela 4, Ragana. Projektā plānots veikt lietus ūdeņu un 
kanalizācijas sistēmas pārbūvi mājas pagrabā;

• biedrība “Lēdurgas Ausekļi”, adrese: “Ausekļi”, Lēdurga. Projektā plānots veikt daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas “Ausekļi” ārdurvju nomaiņu, pagrabtelpu sakārtošanu;

• iedzīvotāju grupa, adrese: “Vētras” 1, Lēdurgā. Projektā plānots veikt daudzdzīvokļu 
mājas ūdensvada renovāciju;

• biedrība “Bērzu iela 2”, adrese: Bērzu iela 2, Ragana. Projektā plānots veikt koplietoša-
nas kāpņu telpu logu nomaiņu;

• iedzīvotāju grupa, adrese: Bērzu iela 6, Ragana. Projektā plānots salabot un nosiltināt 
ēkas gala sienu;

• biedrība “Kastaņi 3”, adrese: Turaidas iela 12, Inciems. Projektā plānots veikt koplieto-
šanas kanalizācijas cauruļu nomaiņu

• biedrība “Lodes Muiža”, adrese: Lodes 11, Lode. Projektā plānots veikt veco ūdens 
cauruļu un elektrības kabeļa demontāžu un jaunu  montāžu;

• biedrība “Turaidas avoti”, adrese: Rožu iela 2, Turaida. Projektā plānots nomainīt elek-
troinstalācijas stāvvadus daudzdzīvokļu mājā;

• biedrība “Ragana 8”, adrese: Ābeļu iela 4, Ragana. Projektā plānots veikt jumta remon-
tu, jo vairākās vietās konstatēta noplūde un citi bojājumi.

Projektu realizācija norisināsies līdz 2020. gada 30. oktobrim. Katru gadu Krimuldas 
novadā palielinās daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrību un apsaimniekotāju 
skaits, ko saistām ar regulāru pašvaldības aicinājumu daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpaš-
niekiem apvienoties un kopīgi rūpēties par savu īpašumu.

Informācija par projekta konkursu mājas lapā.
Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,
tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

 Sācies NBS mācību cikls “Namejs 2020”
No 15. augusta līdz 4. oktobrim, visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku 

militāro mācību cikls “Namejs 2020”, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību 
izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsar-
dzības sistēmas ietvaros. 

Militāro mācību cikla uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldī-
bām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem.

Operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieeja-
ma bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā 
arī regulāro spēku un Zemessardzes vienību sociālo tīklu profilos. 

Informatīvais tālrunis iedzīvotājiem: mob.t. 28637064 
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Palieciet vienmēr tie paši, 
Godīgi visā, ko dariet!

Krimuldas vidusskolā.

Kāds bija izglītības iestādei mācību 
gada laiks, sākot ar 12.martu?

Attālinātais mācību darbs, kas sākās ar 
12.martu, bija īsts izaicinājums gan pe-
dagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem.  
Skolai tas nozīmēja  pārkārtot  visu mācību 
apguves darba kārtību. Skolas īstenoto iz-
glītības programmu saturs bija jāsāk skolē-
niem apgūt patstāvīgi, izmantojot pedagogu 
nosūtītos mācību materiālus, skaidrojumus, 
uzdevumus, un norādes. Bija jāprot izman-
tot dažādus tehniskos un elektroniskos sa-
ziņas līdzekļus, lai nodrošinātu saziņu un 
pēc tam, lai varētu novērtēt izglītojamo 
sasniegumus. 

Pirmais pārbaudījums bija skolas admi-
nistrācijai, dažu dienu laikā izstrādāt vie-
notu attālinātā mācību darba kārtību. 

 Otrais – panākt, lai to saprot uz izpilda 
gan pedagogi, gan skolēni. 

Treškārt, bija jāapzina kādas ir iespējas 
strādāt attālināti, izmantojot mūsdienu teh-

noloģijas, tas nozīmē noskaidrot cik bēr-
niem ģimenēs pietrūkst datori, planšetes 
vai mobilie telefoni. 

Kad šis darbs tika veikts, sākās attālinā-
tā mācību procesa iedzīvināšana ikdienā. 
Skolēniem bija jāiemācās, ko nozīmē  paš-
vadīta mācīšanās, skolotājiem bija jāveido 
jauni mācību materiāli un jādomā dažādi 
atgriezeniskie saites veidi, zināšanu pār-
baudes veidi.  Šajā brīdī vēlos pateikt pal-
dies ne tikai pedagogiem, bet arī visiem 
vecākiem un vecvecākiem, kuri iesaistījās  
attālinātajā mācību procesā, palīdzēja plā-
not bērniem savu dienu, sniedza padomu 
un skaidroja neizprasto. Īpaši šāda palīdzī-
ba bija vajadzīga sākumskolas skolēniem. 

Kādas atziņas ir gūtas no darba attāli-
nātās mācības procesā?
• Neviena tehnoloģija nevar aizstāt dzīvo 

vārdu, acu kontaktu un skolotāja klātbūt-
ni.

• Pilnveidojās gan pedagogu, gan skolē-
nu mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas 

prasmes, īpaši tiešsaistes ZOOM, Han-
gouts, WhatsApp.

• Tika apgūta jauna pieredze strādāt ar 
publicētajiem digitālajiem mācību mate-
riāliem.

• Pilnveidojās prasme ikdienā veikt mate-
riālu atlasi un izprast būtiskāko. 

• Skolēni mācījās, cik liela nozīme bija 
sava darba detalizētai plānošanai.

Skolēniem ir nepieciešams: 
• pedagoga atbalsts, skaidrojums, norādes,
• dators vai vismaz planšete, internets,
• sociāli emocionālais atbalsts,
• savstarpēja komunikācija.   

Cik absolventi šogad pabeidza izglītī-
bas iestādi? 

Šajā mācību gadā 9. klasi beidza 25 sko-
lēni, īpaši prieks un gandarījums par Elīzu 
Ārgali Anci Lucāni, Kārli Kandavnieku, 
Dāvi Dalderu. kuriem bija īpaši augsti mā-
cību sasniegumi. 

12. klase sagaidīja savus centralizēto 
eksāmenu sertifikātus, kurus kopā ar ates-
tātiem saņēma 24. jūlijā. Skolu  beidza  
22 skolēni, no kuriem 8 skolēniem ir augsti 
mācību sasniegumi: Nikam Bulmeistaram, 
Inetai Būmanei, Mārim Kalniņam, Ilzei 
Kandavniecei-Kurbanovai, Sigitai Kozu-
liņai, Kristijai Ločmelei, Elīnai Rupeikai, 
Viktorijai Vēverei. 

Visi šie skolēni ir ierakstīti skolas Goda 
grāmatā. 

Lepojamies ar Jums!

Jūsu novēlējums! 
 Palieciet  vienmēr tie paši, 
 Ar dvēseli savu un seju, 
 Palieciet vienmēr tie paši, 
 Godīgi visā, ko dariet!

Krimuldas vidusskolas direktore 
 Rita Erdmane

Krimuldas vidusskolas 12.klases izlaidumā

Krimuldas vidusskolas 9.klases izlaidumā
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Lai turpinās labi izveidojusies sadarbība
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā

Kāds bija izglītības iestādei mācību 
gada laiks, sākot ar 12.martu?

Mācību laiks bija neierasts un jaunu pie-
redzi nesošs. Bija jāmaina mācīšanās un 
mācīšanas paradumi. Aptaujājot un uz-
klausot vecākus, skolēnus, strādājām pie tā, 
lai uzlabotu attālināto mācību procesu. Ve-
cākajās klasēs skolēni prata labi patstāvīgi 
mācīties. Jaunākajās klasēs izmantojām da-
žādus veidus, lai apgūtu vielu – lielākā daļa 
skolēnu izmantoja tehnoloģijas, bet vedām 
arī darbus papīra formātā uz mājām. Kā-
das meitenes rakstītais raksturo šo laiku: 
“Ar mājas darbiem varēja tikt galā diezgan 
labi, taču pietrūkst kontakta ar skolotājiem, 
jo grūti kontaktēties savā starpā, uzdot tos 
jautājumus, kurus skolā varētu uzdot ātri 
un tikpat ātri saņemt atbildes:) Es domāju, 
ka būs grūtāk, taču nebija tik traki....”

Skolotāji ieguldījuši lielu darbu, darba 
apjoms un laiks bija daudz lielāks nekā 
klātienē. Pie attālinātā mācību procesa  
bija jāpierod visiem. Vairāki vecāki bija 
pamanījuši, ka tiek pielietotas jaunas mā-
cību metodes: ”Ir sajūta, ka bērni mācās pa 
"blokiem", it kā nebūtu konkrētu mācību 
priekšmetu, viss ir apvienots. Iegūtās zi-
nāšanas viena otru papildina un nostiprina. 
Tai skaitā darbā izmantots jaunākais, aktu-
ālākais pasaulē. Patika, ka ieviests pašno-
vērtējums. “

Kādas atziņas ir gūtas no darba attāli-
nātās mācības procesā?

Šis laiks veidoja skolēnos patstāvību un 
atbildības sajutu, jaunākajās klasēs to pa-
līdzēja darīt vecāki. Paldies vecākiem par 

Lēdurgas pamatskolas 9. klase izlaidumā 

sadarbību, izpratni un atbalstu. Vairāki vecāki atzina, ka tikai tagad saprot, cik grūts ir 
skolotāja darbs, cik liela un nozīmīga  ir skolotāja loma bērnu audzināšanā. Mums visiem 
kopā jāturpina skolēnos attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, digitālo prasmi, sadarbības 
prasmes.

Cik absolventi šogad pabeidza izglītības iestādi? 
Skolu šogad beidza 11 absolventi.  Īpaši augsti mācību sasniegumi bija Sandai Lienei 

Celmiņai, Ramonai Podniecei, Rūdim Saulītim.

Jūsu novēlējums! 
Lai turpinātos labi izveidojusies visu izglītības procesā iesaistīto sadarbība, lai būtu 

interesants mācību process un lai mēs visi kopā klātienē varētu apgūt jauno, pilnveidoto 
mācību saturu!

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi piedalās vasaras nometnēs
No 2. līdz 8. augustam noritēja nometne “Dejotprieks 2020” 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas deju nodaļas audzēkņiem. 
Nometne norisinājās Kurzemes pusē, Kandavā. 

Laiks tika pavadīts daudzveidīgās deju nodarbībās, sportiskās 
un atpūtas aktivitātēs. Gan skolēniem, gan pedagogiem bija liels 
prieks atkal redzēties un dejot kopā! Pateicamies Krimuldas domei 
par atbalstu nometnes norisē, pedagogiem un nometnes vadītājai 
Evitai Kurtiņai par ieguldīto darbu, paldies kandavniekiem par 
laipnu uzņemšanu!

Nometņu laiks Krimuldas MMS audzēkņiem turpinās no 16. 
līdz 22. augustam. Turaidā un Lādezerā notiek nometne “Muzi-
cēsim kopā” Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskajam or-
ķestrim, savukārt augusta pēdējā nedēļā Mazirbē notiks plenērs 
vizuālās mākslas nodaļas audzēkņiem. 

Audzēkņu uzņemšana Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā  
no 1. līdz 10. septembrim 

 visās izglītības programmās. 
Papildus informācija:

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktors: +371 26199526
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa: +371 26455112

Instrumentālā mūzika: +371 26199526
Deja: +371 26456062

Iesniegums uzņemšanai pieejams http://kmms.lv/lv/par-skolu/uznemsana/
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapa http://kmms.lv/Laiks tika pavadīts daudzveidīgās deju nodarbībās
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Ar jauno 2020./2021. mācību gadu 
Krimuldas novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes uzsāk elek-
troniskā žurnāla ELIIS lietošanu, kas 
nodrošinās ziņapmaiņu, aptauju vei-
došanu, pasākumu kalendāru, digitā-
lo žurnālu, dokumentu pārvaldību un 
daudzus citus rīkus, kas atvieglos ik-
dienas darbu un saziņu. 

ELIIS ir tiešsaistes sistēma, kas 
sniedz inovatīvus digitālus risinājumus 
pirmsskolas izglītības iestāžu mācību 
darba organizēšanai. Pakalpojums ietver 
lietotājam draudzīgu žurnālu, ērtu bēr-
nu informācijas pārvaldi, visaptverošu 
komunikāciju moduli, detalizētu statis-
tiku, pārskatu veidošanu un daudz citu 
funkciju, kuras lieti noderēs pirmssko-
las izglītības iestāžu pedagogiem, vadī-
tājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī 
vecākiem, lai atvieglotu un uzlabotu sa-
ziņu ar pirmsskolas izglītības iestādi. 

2020. gadā Krimuldas novada pašval-
dība ieviesa arī e-pakalpojumu bērna 
uzņemšanai izvēlētās pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē. Pakalpojums 
pieejams epakalpojumi.lv vai krimulda.lv 
sadaļā “Pakalpojumi”. 

Bērnu pieteikšana attālināti, izmanto-
jot e-pakalpojumu ietaupa gan līdzekļus, 
gan laiku, jo nav nepieciešams iesniegt 
iesniegumu klātienē, bet visas darbības 
veikt digitāli, mainot vai papildinot in-
formāciju jebkurā laikā. 

Krimuldas novada pirmsskolas izglī-
tības iestādēs jaunajā mācību gadā tiek 
prognozēts izglītojamo skaita pieau-
gums. PII “Krimulda” jaunajā mācību 
gadā plānots uzņemt 51 bērnu (kopā 
162 audzēkņi), PII “Ezerciems” uzņemt  
14 bērnus (kopā 69 audzēkņi), Garlība 
Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirms-
skolas izglītības grupā uzņems 8 bērnus 
(kopā 45 audzēkņi). 

Krimuldas novada izglītības iestā-
des – Krimuldas vidusskola, Garlība 
Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Krimul-
das Mūzikas un mākslas skola un Maijas 
Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas 
skola jau vairāk kā 10 gadus lieto tieš-
saistes skolvadības sistēmu e-klase.lv, 
kas sevi ir pierādījusi kā ļoti veiksmīgu 
komunikācijas kanālu. 

Krimuldas novada 
pirmsskolas 

izglītības iestādes  
izmanto inovatīvus 

digitālus 
risinājumus

Ceļojums dabā

Šī gada 4.,5.,6.augustā Lēdurgas Den-
droparkā notika vides un dabaspētnieku 
dienas nometne “Ceļojums dabā”. No-
metnes idejas autore ir Dendroparka va-
dītāja Sarmīte Kauliņa. 

Nometnes 3 dienas ritēja spraigi un in-
teresanti. Augu un dzīvo radību pētniecī-
ba Lēdurgas Dendroparka teritorijā un tā 
apkaimē mijās ar sportiskajām aktivitā-
tēm skolotājas Madaras Ansones vadībā, 
apgūstot prasmi darboties komandās un 
individuāli. Folkloras kopas "Putni" va-
dītāja Ilze Kļaviņa bērnus rosināja iepazīt 
senos augus, dižkokus, ieklausīties ska-
ņās apkārtējā vidē, sajust smaržas, mācī-
ties savstarpēji mijiedarboties cilvēkam 
ar vidi, ieklausīties kokles skaņās un pat 
dziesmā līvu valodā. Ar lielu aizrautību 
bērni pētīja ūdens iemītniekus – glieme-
žus, vaboles, zaļo vardi, u.c., uzzināja, kā-
dus produktus var iegūt no dažādiem labī-
bas veidiem. Skolotāja Eva Keiša mācīja 
apgleznot akmeņus, bet Modrīte Karase-
va-Žune – veidot kompozīcijas no dabas 
materiāliem. 

Trešajā dienā nometnes dalībnieki de-
vās pārgājienā "Dārgumu lādes meklē-
jumos". Maršruts vijās cauri mežam un 
pļavai, iepazīstot koku, augu un dzīvo ra-
dību daudzveidību, iegriežoties Ķipkalnu 
senkapos, pa ceļam savācot lietas, kas nav 
dabai draudzīgas. Pusdienu desiņas tika 
ceptas ugunskurā, kurš bija sakurts Lēdu-
rgas muižas parka teritorijā. No skolotājas 
Sarmītes Kauliņas bērni uzzināja daudz 

interesanta par Lēdurgas muižas vēsturi, 
Lēdurgas baznīcu, Garlību Merķeli un viņa 
tēvu. Lielu interesi raisīja ziņa, ka agrāk no 
Lēdurgas baznīcas uz muižu veda slepena 
pazemes eja. Nometnes dalībniekiem spon-
tāni radās ideja, izveidot priekšnesumus un 
uzstāties uz Lēdurgas estrādes. Lielā jaut-
rībā tika rādīta izrāde, dejotas modernās 
dejas un rādīti kāršu triki.

Biedrības "Kamolītis" parciņā tika atras-
ta dārgumu lāde, kurā paslēpti senie darba-
rīki. Bērniem bija jāuzmin, ko dara ar katru 
no šiem rīkiem.

Atpakaļceļā uz nometnes vietu, dalīb-
nieki iegriezās pie Karoļa Treija "Ārijas 
stādaudzētavā", kur uzzināja daudz in-
teresanta par eksotiskajiem augiem, to 
audzēšanu Latvijas apstākļos. Noguruši, 
bet priecīgi, nometnes dalībnieki devās 
uz Mudurgu dižakmeni, kas atrodas Den-
droparka teritorijā. Pēc sātīga launaga 
notika noslēguma pasākums, kurā tika 
pasniegtas Ceļotāja apliecības un dāvanas 
no pašvaldības visiem "Ceļojuma dabā" 
dalībniekiem. 

Liels paldies visiem nometnes tapša-
nā iesaistītajiem darbiniekiem, nometnes 
dalībniekiem, viņu vecākiem un vecvecā-
kiem, Krimuldas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu, SIA"4Ozoli" par garda-
jām pusdienām un launagu, ārsta palīgam 
Aijai Andersonei par medicīnisko atbalstu. 
Uz tikšanos !

Teksts un foto: nometnes vadītāja 
Līvija Gridjuško

Nometnes dalībnieki pie Mudurgu dižakmens. Noslēgumā visiem bērniem tika pasniegtas Ceļo-
tāja apliecības un dāvanas no pašvaldības visiem
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Iepazīstam savu novadu!

Lēdurgas pensionāru, invalīdu un 
represēto biedrības „Kamolītis” bied-
ri, pēc ilgāka laika tiekoties pasākumā 
„No Jāņiem līdz Pēteriem”, nolēma šo-
vasar doties ekskursijā uz sava novada 
kaimiņu pagastu, lai iepazītu tā intere-
santos, darbīgos cilvēkus un apskatītu 
Krimuldas pagasta skaistākās un vēs-
turiskās vietas. Ekskursijas maršrutu 
izstrādājām kopā ar novada attīstības 
nodaļas projektu vadītāju Lindu Ber-
nardi, kura piekrita būt arī par mūsu 
ekskursijas gidi.  

Dodoties uz saimniecību “Lejaslī-
ves”, uzklausām Lindas stāstījumu par 
vietvārda – Ragana rašanos. Izrādās, 
Krimuldas novadā ir uzņemta J. Sreiča 
filma „Vecās pagastmājas mistērijas” un 
Sunīšos – filma „Aizaugušā grāvī vieg-
li krist”. Ģimenes uzņēmumā, kam bites 
sparģeļos un medus stropos!, mūs laipni 
sagaida Atis un Lelde Valles. Uzklausām 
viņu stāstījumu par saimniecības attīstī-
bu un nākotnes perspektīvām, baudām 
jauno medu, nogaršojam ziedputekšņus, 
piedalāmies interesantās aktivitātēs un 
izmantojam iespēju saražoto produkciju 
iegādāties. 

Inciemā mūs sagaida skolotāja Māra 
Ozola – Anšlava Eglīša piemiņas glabā-
tāja. Viņa jau vairākus gadus pēta rakst-
nieka Anšlava Eglīša ģimenes gaitas šajā 
vietā un ir izveidojusi rakstnieka ģime-
nei veltītu kultūras centru un izdevusi 

grāmatas. Klausoties M. Ozolas atrak-
tīvajā, interesantajā stāstījumā un iz-
staigājot vēsturisko muižas parku, laiks 
paiet nemanot.

Ar ziedu krāšņumu un smaržu, bitēm 
sanot, mūs sagaida stādu audzētava "Bai-
žas", kas arī atrodas Inciemā. Smaidīda-
ma mums pretī nāk „Baižu” saimniece 
Maija. Viņa pastāsta, kā 2004. gadā stādu 
audzētava izveidota un 14 gadu laikā at-
tīstījusies kā ģimenes uzņēmums. Ziem-
ciešu kolekcijā ir vairāk nekā 1500 dažā-
du šķirņu. Stādi tiek audzēti podos jeb 
konteineros. Izpriecājušies par ziedu un 
augu daudzveidību, reti kurš no mums 
dodas projām bez kāda iegādāta stāda 
sava puķu dārza rotāšanai ar jaunas krā-
sas vai formas augu.

Pēc pusdienām bijušajā Turaidas skolā, 
mūsu iepazīšanās ar Krimuldas pagastu 
turpinās Krimuldas muižā. Krimuldas 
muiža atrodas Gaujas senlejas malā. Ne-
tālu no muižas pils atrodas Krimuldas vi-
duslaiku pils drupas. Pamanām arī starp 
Krimuldu un Siguldu pāri Gaujai kursē-
jošo gaisa vagoniņu. Apbrīnojam un sa-
jūsmināmies par gides Indras Čeksteres 
fantastiskajām zināšanām un stāstījumu 
par muižu, tās apkārtni un tajā dzīvojo-
šajiem ļaudīm.

Krimuldas evaņģēliski luteriskā baznī-
ca ir mūsu mazās ekskursijas nākamais 
ceļamērķis. Baznīca ir celta 1205. gadā, 
kad lībiešu ķēniņš Kaupo atgriezās no 

vizītes pie Romas pāvesta, un kopā ar 
priesteri Alebrandu uzcēla Kubeseles 
baznīcu. Blakus Krimuldas baznīcai 
atrodas senais Kubeseles pilskalns, uz 
kura atrodas 1775. gadā celtā Krimul-
das mācītājmuižas ēka, un kapukalniņš 
ar Kaupo pieminekli. Pie pašas baznīcas 
atrodas Kaupo Lilijas labirints, kas sim-
bolizē cilvēka garīgo ceļu pie Dieva, kā 
arī nesen izveidotā Kubeseles dabas un 
vēstures taka.

Pārbagāti ar jaunām zināšanām un ie-
spaidiem, nedaudz piekusuši, braucam 
atpakaļ uz mājām, kur Lēdurgas Den-
droparkā mūs sagaida vadītāja Sarmīte 
Kauliņa. Viņa pastāsta par izmaiņām un 
iecerēm Dendroparka attīstībā un vedi-
na to apskatīt. Pie Mudurgas dižakmens 
mūs sagaida Sarmītes sarūpēts uguns-
kurs un uz tā vārīta uzmundrinoša ārst-
niecisko zālīšu tēja. Baudām gardo tēju, 
dalāmies iespaidos par dienā dzirdēto, 
redzēto un piedzīvoto un vienojamies 
par Turaidas muzejrezervāta apmeklēju-
mu 8. augustā.

Paldies Lindai Bernardei un šoferī-
tim Pēterim par brīnišķīgo ekskursiju! 
Paldies arī visiem Krimuldas pagasta 
cilvēkiem, kas mūs uzņēma savās saim-
niecībās! Paldies gidēm Mārai un Indrai! 
Paldies Sa

rmītei par viesmīlību!
Biedrības „Kamolītis ” vadītāja 

Gunta Laipaka

Inciemā pie Anšalavam Eglītim veltītā pieminekļa rakstnieka piemiņas glabātāja Māra Ozola (stāv vidū) un Lēdurgas pensionāru, invalīdu un re-
presēto biedrības „Kamolītis” biedri
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Krimuldas novada domes sēdē 31. jūlijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par “Krimuldas novada domes Informācijas sistēmas drošības 
politikas” apstiprināšanu .
1. Apstiprināt “Krimuldas novada domes Informācijas sistēmas dro-

šības politiku”.
2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par finansējuma piešķiršanu Imanta Ziedoņa grāmatas “Mir-
kļi. Foreles” izdošanai.
Iepazīstoties ar grāmatu apgāda “Jumava” 12.06.2020. vēstuli par 
Imanta Ziedoņa grāmatas “Mirkļi. Foreles” pārizdošanu un  Attīstības 
komitejas 2020. g. 16. jūlija atzinumu, DOME NOLEMJ:
Piešķirt Finansējumu Imanta Ziedoņa grāmatas “Mirkļi. Foreles” 
100  eksemplāru iegādei 1344 EUR apmērā.
 Par finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei 
“Krimulda”.
Piešķirt finanšu līdzekļus jaunas bērnu grupas atvēršanai pirmsskolas 
izglītības iestādē “Krimulda” 12 415 EUR apmērā, t.sk.: 
• inventārs - 767 EUR,
• saimniecības preces - 125 EUR,
• mīkstais inventārs, t.sk. māksl. pašdarbības kolektīviem - 378 EUR,
• datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, robotika - 760 EUR,
• pirmskolas izglītības skolotājs - 3160 EUR,
• skolotāja palīgs – 3404 EUR,
• asistents bērnam ar īpašām vajadzībām – 1805 EUR,
• darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas-  

2016 EUR.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 20.12.2019. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 20.12.2019. domes 
lēmumā „Par amatalgām”:
Grozīt 2.pielikumu: 
1. Ar 01.09.2020. izveidot amata vienību:
 PII Krimulda – “Asistents bērnam ar īpašām vajadzībām” 1.0 ama-

ta likmes, kas veido 40 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu – 
stundu tarifa likme - 2.6974 eiro, izejot no  amata algas 450 EUR 
mēnesī.

 PII Krimulda – “Skolotāja palīgs” 1.5 amata likmes, kas veido 40 
stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1 amata likmi 550 
EUR mēnesī.

2. Ar 01.09.2020., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteiku-
miem Nr.445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” izveidot:

 PII Krimulda – “Pirmsskolas izglītības skolotājs”, 1.0 amata lik-
mes, kas veido 40 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1 
amata likmi 790 EUR  mēnesī.

 Par dāvinājuma pieņemšanu
Inciema bibliotēkas fondā iekļaut dāvinājumu (grāmatas) no lasītā-
jiem par kopējo summu 174 EUR.
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – auto-
greidera NORDVERK 170 HS  atsavināšanas – pārdošanas rezul-
tātu apstiprināšanu.
Atzīt autogreidera NORDVERK 170 HS, reģistrācijas Nr.T5714LL, 
atsavināšanas procedūru - pārdošanu par brīvu cenu par pabeigtu bez 
rezultāta. 
 Par n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām” izsoles re-
zultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., 6,28 ha kopplatībā, izsoles rezultā-
tus.

2. Nosūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo 
pašvaldību Finanšu komisijai.

3. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī  – 
zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām” pārdošanu par 62 
200  EUR uz nomaksu uz 1 gadu ar PERSONU, pēc Siguldas 
novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma sa-
ņemšanas.

 Par  n/ī  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, nodošanu atsavināša-
nai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Zeme pie Aus-

triņiem”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no 
vienas zemes vienības 7054 m² platībā. 

2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 9500 (kas sastāv no SIA 
“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 9300 un administra-
tīvajām izmaksām (sludinājuma publicēšana un vērtētāju izmak-
sām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī 
rakstisku izsoli.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem” izsoles no-
teikumus (pielikumā). 

5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā “Lat-
vijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 
Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.

 Par  meža zemes  “Mežs pie  Brīduļiem” nodošanu atsavināša-
nai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo meža zemi “Mežs 

pie Brīduļiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 2,75 ha. 
2. Noteikt meža zemes nosacīto (sākuma) cenu EUR 30200 (kas sa-

stāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 30000 
un administratīvajām izmaksām (sludinājuma publicēšana un vēr-
tētāju izmaksām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt 
meža zemes izsoli ar pretendentu atlasi.

4. Apstiprināt meža zemes “Mežs pie Brīduļiem” izsoles noteiku-
mus. 

5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā “Lat-
vijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 
Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.

 Par  zemes gabala “Zeme pie Sauleskalniem” nodošanu atsavi-
nāšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo zemes gabalu 

“Zeme pie Sauleskalniem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platī-
ba 2,33  ha. 

2. Noteikt zemes gabala nosacīto (sākuma) cenu EUR 7000 (kas sa-
stāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 6800 un 
administratīvajām izmaksām (sludinājuma publicēšana un vērtētā-
ju izmaksām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt ze-
mes gabala izsoli ar pretendentu atlasi.

4. Apstiprināt zemes gabala “Zeme pie Sauleskalniem” izsoles notei-
kumus. 

5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā “Lat-
vijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 
Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.

 Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
vei atradnē “Vilkkalns”.
1. Izsniegt AS “Latvijas valsts meži”, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, 

LV-1004, “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” 
smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Vilkkalns”, Lēdurgas 
pag., Krimuldas nov., (uzrādot dokumentu par valsts nodevas EUR 
142,29 apmērā ieskaitīšanu Krimuldas novada domes budžetā).

2. Atļaujas derīguma termiņš 2044. g. 8. septembris.
3. Apstiprināt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.2020/1 ar 

trīs pielikumiem: 1. pielikums “Zemes dzīļu izmantošanas nosacī-
jumi, 2. pielikums “Smilts-grants un smilts atradnes “Vilkkalns” 
izvietojuma plāns”, 3. pielikums ”Derīgo izrakteņu ieguves li-
mits”.

4. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu saskaņošanai Siguldas novadā 
apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijai.

5. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu ar pielikumiem AS “Latvijas 
valsts meži”.

 Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cen-
rāža apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 1 ha zemes nomas pakalpojuma maksas gadā cenrādi 

lauksaimniecības zemes vienībām Krimuldas novada  teritorijā: 
N. 
p. 
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena 

bez PVN 
EUR

PVN 
EUR

Cena 
ar PVN 

EUR
1. Lauksaimniecības zemes 

nomas maksa Krimuldas 
pagastā 

par 1 hektāru 
gadā

37,16 7,80 44,96
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2. Lauksaimniecības zemes  
nomas maksa Lēdurgas 
pagastā

par 1 hektāru 
gadā

33,99 7,14 41,13

3. Lauksaimniecības zemes 
starpgabala nomas maksa 
Krimuldas pagastā

par 1 hektāru 
gadā

32,13 6,75 38,88

4. Lauksaimniecības zemes 
starpgabala nomas maksa 
Lēdurgas pagastā

par 1 hektāru 
gadā

30,42 6,39 36,81

2. Ņemot vērā iznomājamā zemes gabala raksturojošos parametrus, 
piemērot šādus nomas maksu koriģējošos koeficientus procentos;

N. 
p. 
k.

Raksturojošais parametrs
Piemērojamā 

korekcija 
procentos

1. Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam (nav nodibināts ceļa 
servitūts vai vispār nav ceļa)

15%

2. Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un izmantojams lauk-
saimniecībai tikai pēc apauguma novākšanas

25%

3. Zemesgabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauk-
saimnieciskai darbībai (applūstošas pļavas, vai paugurains 
reljefs vai …)

40%

3. Minimālā nomas maksa  par lauksaimniecībā izmantojamo zemes-
gabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28.00 bez PVN.

4. Noteikt, ka zemes nomas maksas cenrādis gadā ir spēkā 6 gadus.
5. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti  vai pārslēgti pēc 

2020. g. 1. augustu.
6. Lietvedības nodaļai organizēt  lēmuma publicēšanu  Krimuldas 

novada pašvaldības mājas lapā un  laikrakstā “Krimuldas Novada 
Vēstis”.

 Par iesniegumu.
Izskatot PERSONAS,  2020.g. 30.jūnija iesniegumu, kurā tiek lūgts 
nodot atsavināšanai   zemes gabalus ar kad. apz. 6656 002 0696 un 
6656 001 0127, DOME  NOLEMJ:
1. Noraidīt priekšlikumu par Krimuldas novada pašvaldībai:
 1.1. tiesiskajā valdījumā esošā zemes īpašuma ar nosaukumu “Jaun-

pāšas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 2,0 ha, nodošanu 
atsavināšanai.

 1.2.  piederošā  īpašuma ar nosaukumu “Centrs”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., kopējā platība 21.7 ha, trešās zemes vienības, pla-
tība 7,00 ha,  nodošanu atsavināšanai.

2. Veikt darbības  zemes nomas līguma noslēgšanai ar PERSONU.
 Par lauksaimniecības zemes transformēšanu.
1&
1. Piekrist 4,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  

īpašuma “Jaunbramaņi 1”, ar kopējo platību 20,3ha.
2. Zemes īpašniekam saņemt atļauju zemes lietošanas kategorijas 

maiņai Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā  admi-
nistrācijā (Kārļukalna birojs,  “Kārļukalns”, Drabešu pag., Amatas 
nov., LV-4101, vidzeme@daba.gov.lv ).

3. Uzdot zemes īpašniekam ievērot VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” noteiktās  prasības:

 3.1.  Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas veikt meliorāci-
jas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot 
nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus, lai nodroši-
nātu liekā ūdens aizvadīšanu no augstāk stāvošiem zemes īpašu-
miem;

 3.2. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūves darbus, 
tos veikt pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas; 

 3.3. Neapmežot koplietošanas ūdensnotekas ekspluatācijas aiz-
sargjoslas;

 3.4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēta ūdens aizva-
dīšana no augstāk stāvošiem zemes īpašumiem vai kuru dēļ tiek 
bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.

 3.5.  Platību apmežošanas ieceres realizācijas rezultātā nav  pieļau-
jama hidromelioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļo-
šajās platībās, blakus esošajos vai citos īpašumos.

4. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu SIA "Silvestica Green Forest 
Latvia".

2&
1. Piekrist 1,04 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežoša-

nai  īpašuma “Stumburi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

2. Zemes īpašniekam saņemt atļauju zemes lietošanas kategorijas 
maiņai Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā admi-
nistrācijā (Kārļukalna birojs, “Kārļukalns”, Drabešu pag., Amatas 
nov., LV-4101, vidzeme@daba.gov.lv ).

 Par  zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 2, Raganā, iegādi 
pašvaldības vajadzībām.
1. Piekrist iegādāties n/ī “Lazdāji”, platība 1,3 ha, adrese Zaļkal-

na iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par summu 
EUR  3900, noslēdzot pirkuma līgumu.

2. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei ierakstīt īpašumu uz pašvaldī-
bas vārda Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības iegādi, segt no dabas re-
sursu nodokļa līdzekļiem.

4. Pēc augstāk minēto darbību izpildes, iekļaut minēto zemes vienību 
Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē.

 Par deleģējuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA  “Mērnie-
cības datu centrs”.
1. Slēgt vienošanos ar SIA  “Mērniecības datu centrs”, adrese Limba-

žu iela 9-486, Rīga, LV-1005, e-pasts: infodati@mdc.lv, par 2015. g. 
31. jūlija pārvaldes  uzdevumu deleģēšanas līguma Nr. 232.15/5-30 
termiņa pagarināšanu uz 1 gadu.

2. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas no-
vadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijai.

3. Līgumu slēgt pēc Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finan-
šu komisijas lēmuma saņemšanas.

4. Juridiskai nodaļai sagatavot   pārvaldes  uzdevumu deleģēšanas 
līgumu.

5. Krimuldas novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar 
SIA  “Mērniecības datu centrs”.

 Par izmaiņām komisiju sastāvā
1&
Krimuldas novada domē 2020. g. 22. jūlijā ir saņemts uzteikums no 
Andra Harkeviča par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Mājokļu 
komisijā, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Andri Harkeviču no Mājokļu komisijas locekļa amata pienā-
kumu veikšanas ar 2020. g. 1. augustu.
2&
Krimuldas novada domē 2020. g. 22. jūlijā ir saņemts uzteikums no 
Andra Harkeviča par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Iepirkuma 
komisijā, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Andri Harkeviču no Iepirkuma komisijas locekļa amata pie-
nākumu veikšanas ar 2020. g. 1. augustu.
3&
1. Iecelt par Mājokļu komisijas locekli Gintu Diļevku ar 2020.g. 

1.augustu.
2. Atļaut Gintai Diļevkai savienot Krimuldas novada Sociālā dienes-

ta vadītājas amatu ar Krimuldas novada domes Mājokļa komisijas 
locekļa amatu.

3. Uzlikt Gintai Diļevkai par pienākumu nekavējoties (trīs darba 
dienu laikā no informācijas iegūšanas dienas) rakstveidā informēt 
Krimuldas novada domi par jebkuru faktisko un tiesisko apstākļu 
rašanos vai esamību, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sesto daļu, nepie-
ļauj turpmāku amatu savienošanu.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 
79.panta pirmo daļu, šo lēmumu Gintai Diļevkai ir tiesības apstrī-
dēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 
1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā.

4&
Iecelt par Iepirkuma komisijas locekli Artūru Cauci ar 2020. g. 31. jū-
liju.
 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā” 
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.9 “Grozījumi Kri-

muldas novada pašvaldības 28.02.2020. saistošos noteikumus Nr.2 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā”.  

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 

 Par dienas nometni bērniem “Ceļojums dabā”.  
Noteikt bērniem, kuri nav deklarēti Krimuldas novadā noteikt kopējo 
dalības maksu 40 EUR. 
 Domes kārtējā sēde 28. augustā 10.00”.
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 26.06.2020. sēdes lēmumu 

Saistošie noteikumi Nr.7 
„Krimuldas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju 

uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta  pirmās daļas 5., 6., 9. un 11.punktu, 

Ministru kabineta 2010.g.  28.septembra noteikumu Nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās  apkopes noteikumi” 4.punktu, 
Ministru kabineta 2014.g.  19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  158.2.apakšpunktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā kopjama Krimuldas novada teritorija un uzturamas tajā 
esošās būves. 

2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlī-

dzekļu braukšanai; 
2.2. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas 

paredzēts transportlīdzekļu nokļūšanai no ceļa (ielas) 
braucamās daļas līdz piegulošajam nekustamajam īpašu-
mam; 

2.3. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas da-
bas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, 
koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi 
ietver parkus, dārzus, košuma dārzus, skvērus, alejas, 
kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, u.c. Apstādījumos ie-
tilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, 
takas, ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm 
u.c. labiekārtojuma elementiem; 

2.4. nedzīvojamie nami –  Krimuldas novada ciemu teritorijā 
esoši nami, kuri: 

 2.4.1.  pēc lietošanas veida klasificētas kā nedzīvojamas 
ēkas atbilstošo Ministru kabineta noteikumiem  par būvju 
klasifikāciju; 

 2.4.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā nav reģistrēti kā dzīvojamās ēkas; 

2.5. nedzīvojamo namu teritorija – nedzīvojamam namam pie-
derīga vai piesaistīta zeme; 

2.6. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esoša teritorija 
starp nekustamo īpašumu un brauktuves tuvāko malu (t.i. 
piebrauktuves, gājēju ietves (izņemot sabiedriskā trans-
porta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstā-
dījumi); 

2.7. zāliens – ar zālaugiem apsēta vai aizņemta platība (gan 
zāliens, gan zālājs).

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo 
publiskā lietošanā esošu teritoriju  

uzturēšnana un kopšana
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, nedzīvojamo namu teritoriju 

īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nekustamā īpašumā nodrošina:  
3.1. regulāru zāliena pļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 

20 cm);  
3.2. teritorijas sakopšanu – apstādījumu uzturēšanu, atkritu-

mu savākšanu, nokritušo lapu savākšanu (lapu savākšanu 
veic ne vēlāk kā līdz katra gada 15. novembrim), nepieļau-
jot nokritušo lapu, zaru uzkrāšanos un pārvietošanos uz 
blakus esošo teritoriju un nepievilcīgas ainavas veidoša-
nos un gružu uzkrāšanos; 

3.3. krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu)  zaru apzāģēšanu, 
kas pavērsušies uz publiskā lietošanā esošās teritorijas gā-
jēju ietvēm un brauktuvēm un traucē gājēju un transporta 
kustību, un to novākšanu; 

3.4. ietvju, celiņu un piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu – attī-
rīšanu no zariem, lapām, gružiem, sniega tīrīšanu, pret-
slīdes materiālu kaisīšanu, lai nodrošinātu drošu un ne-
traucētu gājēju pārvietošanos, kā arī izkaisītā pretslīdes 
materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams; 

3.5. nenepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, 
ūdens notekcaurulēm un balkoniem 24 stundu laikā no ap-

draudējuma rašanās;  
3.6. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu 

drošība, nodrošina bīstamo vietu norobežošanu, steidza-
mi veicot pasākumus sniega, ledus, lāsteku novākšanai no 
brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus; 

3.7. nedzīvojamo namu teritorijās, kas vērsta uz publiskai lie-
tošanai paredzētas teritorijas pusi – objekta skatlogu, ār-
durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu. 

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā valdītājs nodrošina nekus-
tamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu, tajā skaitā:  
4.1. piebrauktuvju, ietvju, celiņu pastāvīgu kopšanu – atkritu-

mu savākšanu, attīrīšanu no zariem, lapām (nepieļaujot 
nokritušo lapu, zaru uzkrāšanos un pārvietošanos uz bla-
kus esošo teritoriju un koku, krūmu iesēšanos), gružiem, 
sniega tīrīšanu, pretslīdes materiālu kaisīšanu, lai nodro-
šinātu drošu un netraucētu gājēju pārvietošanos, kā arī 
izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs 
nav nepieciešams; 

4.2. ārpus  ciemu teritorijām zālienu nopļaušanu vismaz vienu 
reizi gadā līdz 1.septembrim, pēc 1.septembra un līdz ve-
ģetācijas perioda beigām zāles garums nedrīkst pārsniegt 
25 cm; 

4.3. ciemu teritorijās zālienu nopļaušanu (zāles garums ne-
drīkst pārsniegt 20 cm); 

4.4. piegulošajā teritorijā savāktā sniega izvešanu 2 diennakšu 
laikā no vietām, kur tas traucē gājēju un transporta satik-
smi vai redzamību; 

5. Piegulošajā teritorijā aizliegts: 
5.1. bojāt segumu un apstādījumus; 
5.2. teritorijas kopšanā izmantot minerālmēslu vai visa veida 

ķimikāliju vai to maisījumus sniega vai ledus notīrīšanai; 
5.3. gājēju ietves kaisīt ar nepiemērotiem pretslīdes materiāliem 

(piemēram: netīrām smiltīm, pelniem, izdedžiem, u.c.); 
5.4. stādīt jebkādus augus, kokus bez saskaņošanas ar šīs teri-

torijas īpašnieku. 
6. Tiltu, krastmalu, laukumu, ceļu pārvadu sakopšana, ceļa sada-

lošo zālienu sakopšana un zāles nopļaušana, sabiedriskā trans-
porta pieturvietu (nojumju un soliņu) remonts un sakopšana, 
kā arī atkritumu savākšana un izvešana jānodrošina to uztu-
rētājiem. 

7. Krimuldas novada publiskā lietošanā esošajās pašvaldības teri-
torijās, apstādījumos un vietās, kur ir inženierkomunikācijas, 
aizliegts: 
7.1. novietot taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus 

priekšmetus, stādīt apstādījumus un kokus, izņemot gadī-
jumus, kas saskaņoti ar pašvaldību; 

7.2. bojāt kokiem mizas, piestiprināt kokiem vadus, virves, da-
žādus priekšmetus un reklāmas, uzrakstus vai dzīt naglas 
kokos.

 
III. Prasības būvju, to fasāžu un citu ārējo 

konstrukciju uzturēšanai
8. Nekustamo īpašumu  īpašnieks vai valdītājs nodrošina un atbild 

par ēku (būvju) fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā 
logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukci-
ju) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst 
vides ainavas  prasībām, t.i., būves arhitektoniskajam stilam, 
nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo vides ainavu, neizjauc 
kultūrvēsturiskās vides tēlu,  tajā skaitā: 
8.1. nodrošina pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās 
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sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās 
sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša 
materiāla urnu novietošanu. Nodrošina šo urnu uzturēša-
nu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, 
bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztuk-
šošanu un atkritumu izvešanu;  

8.2. būvei, kura atrodas ne tālāk par 2 metriem no piegulošās 
teritorijas vai publiskai lietošanai paredzētas ietves vai 
ceļa, nodrošina savlaicīgu sniega un ledus (arī lāsteku) no-
tīrīšanu no māju jumtiem, karnīzēm, balkoniem, lodžijām, 
dzegām, ūdens noteku caurulēm un citām būvju daļām, lai 
nepieļautu lāsteku veidošanos un sniega vai ledus krišanu 
no tām. Notīrīšanas  laikā jānodrošina bīstamo vietu noro-
bežošanu vai jāveic citi atbilstošas drošības pasākumi, kā 
arī ietves, brauktuves sakopšanu (šī apakšpunkta prasība 
attiecināma uz ciemu teritorijām);  

8.3. neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotas ēkās 
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jānoslēdz ieejas dur-
vis un logi tā, lai nebojātu vides ainavu un novērstu ne-
piederošo personu iekļūšanu un uzturēšanos tur. Ja šajā 
apakšpunktā veiktās darbības nenovērš cilvēku drošības 
apdraudēšanu, teritorijas jāiežogo, lai novērstu nepiede-
rošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajās; 

8.4. nepieļauj būvju ārējo nesošo vai norobežojošo konstrukciju 
nokrišanu vai sabrukšanu; 

8.5. nojauc vai atjauno būvju ārējās konstrukcijas, kas nav ne-
sošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju 
konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, 
uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās 
acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju kons-
trukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu; 

8.6. nepieļauj bojājumus būvju jumtu iesegumos (piemēram, 
caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, 
ieseguma elementu neesamību u.c.); 

8.7. nepieļauj bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu 
elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atse-
višķu elementu neesamību u.c.); 

8.8. būvju sienās novērš plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķē-
lumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla 
trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo 
līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma iz-
spiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu defor-
mācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai 
aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa kons-
trukciju ieliekumus vai izspiedumus; 

8.9. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus; 
8.10. nepieļauj un likvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām 

konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā 
projektā neparedzētus augošus krūmus, kokus, sūnas, vī-
teņaugus, stiebrzāli vai citus augus; 

8.11. būvju apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozi-
jas vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu; 

8.12. būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalē-
šanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamī-
bas gadījumā veic krāsojuma atjaunošanu;  

8.13. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot sais-
tošo noteikumu 11. punktā paredzēto gadījumu un tādām 
būvēm, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, iz-
kārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā; 

8.14. nodrošina nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojuma ele-
mentu (bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atsevišķo 
laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu 
statīvu u.tml.), žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā 
un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu, atjaunošanu, 
remontēšanu vai nojaukšanu, kā arī dzīvžogu uzturēšanu 
tā, lai netraucē gājēju un transporta kustību pa publiskā 
lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm. 

9. Uz būves, kurai ir konstatēta noteikumu 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 
8.10., 8.11., 8.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana, 
ar pašvaldības  Būvvaldes vienreizēju atļauju var izvietot deko-
ratīvu pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitekto-

niskais risinājums un tas iekļaujas apkārtesošajā vides ainavā.  
10. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega pagaidu izvietošanai, 

persona iesniedz pašvaldības Būvvaldei rakstisku iesniegumu, 
kuram pievieno: 
10.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne 

agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas brīža;  
10.2. dekoratīvā pārseguma skici. 

11. Pašvaldības Būvvalde izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega iz-
vietošanai uz laiku līdz fasādes sakārtošanas darbu pabeigša-
nai, bet ne ilgāk kā: 
11.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu 

skaits līdz 3 stāviem); 
11.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits 

no 4 stāviem un vairāk). 
12. Dekoratīvo pārsegu nav nepieciešams izvietot, ja: 

12.1. būves īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceres iesnie-
gumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas 
paredz novērst būvei konstatēto prasību neievērošanu, – 
līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne il-
gāk par sešiem mēnešiem; 

12.2. būvē notiek būvdarbi ar mērķi novērst būvei konstatēto 
prasību neievērošanu un to veikšana ir saskaņota norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā, – uz būvdarbu veikšanas 
laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgu-
mam, bet ne ilgāk par vienu gadu; 

13. Noteikumu 12.punktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs Būvvaldei iesniedz atbilstošus do-
kumentus ( ja tādi nav Būvvaldes rīcībā) un būves sakārtošanas 
darbu kalendāro grafiku. 

 IV. Atvieglojumi
14. No piegulošās teritorijas uzturēšanas pienākumiem var tikt at-

brīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimniecis-
kajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes), ja šīs personas ir: 
14.1. pensijas vecuma personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, 

kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām piln-
gadīgām personām; 

14.2. pensijas vecuma personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, 
kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir 
pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. 

15. Lai saņemtu noteikumu 14.punktā noteiktos atvieglojumus, 
personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas pašval-
dībā ar iesniegumu. Ja persona atbilst noteikumu 14. punkta 
prasībām, persona tiek atbrīvota no piegulošās teritorijas uztu-
rēšanas uz laiku, kad personai (ģimenei) piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss.  

 Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pama-
tu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 5 darba dienu 
laikā par to paziņot pašvaldībai. 

16. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritori-
jas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, 
var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar pašvaldību vienoša-
nos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā. 

17. Vienošanās par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā pēc 
nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var paredzēt vienu no šā-
diem sadarbības veidiem: 
17.1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam īpašumam 

piegulošās teritorijas daļu, kuras platība pārsniedz pusi 
no nekustamā īpašuma platības; 

17.2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās 
teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības pienākumu 
nodrošināt lapu vai sniega izvešanu u.tml.). 

18. Lai saņemtu noteikumu 17. punktā minēto palīdzību, personai 
jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības 
veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā. 

19. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas, kad 
pašvaldībā saņemts personas iesniegums, noslēdz vienošanās 
par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas 
kopšanā. 

20. Ja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža starp 
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Ar Krimuldas novada būvvaldes 16.07.2020. sēdes lēmumu, prot.Nr.14, 21.p., 
Par detālplānojumā nekustamam īpašumam Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 
Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183 ietvertā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

Mainītas adreses Sunīšu ciemā:
1) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 004 mainīt adresi no Centrs 38, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Ernesta Sovera iela 

1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 013 mainīt adresi no Centrs 39, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Zaļā iela 2, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
3) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 012 mainīt adresi no Centrs 40, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Zaļā iela 1, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
4) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 031 mainīt adresi no Centrs 33, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Zaļā iela 3, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
5) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 023 mainīt adresi no Centrs 34, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Zaļā iela 5, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
6) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 007 mainīt adresi no Centrs 41, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Nākotnes iela 1, 

Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
7) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 008 mainīt adresi no Centrs 42, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Nākotnes iela 3, 

Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
8) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 009 mainīt adresi no Centrs 43, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Nākotnes iela 5, 

Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
9) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 011 mainīt adresi no Centrs 52, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Centra iela 10, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
10) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 032 mainīt adresi no “Garāžas Sunīšos”, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Klusā iela 

2, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
11) ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 010 mainīt adresi no Centrs 44, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Klusā iela 1, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.
12) Ēkai ar kad. apz. 8068 010 0040 0029 mainīt adresi no “Angārs”, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz adresi Klusā iela 5, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.

pašvaldību un nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdī-
tāju nav panākta vienošanās par konkrētu sadarbības veidu ne-
kustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, pašvaldība 
nodrošina palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās terito-
rijas kopšanā noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajā kārtībā. 

V. Noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par noteikumu 

neievērošanu
21. Par noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 

personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām perso-
nām līdz 300 naudas soda vienībām.”. 

22. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9. punktā noteikto prasību neievērošanu veic Krimuldas 
novada domes izpilddirektors un pašvaldības policijas amat-
personas.   

VI. Noslēguma jautājumi
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 

2013. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 “Par Kri-
muldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Krimuldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas kārtību šobrīd regulē Krimuldas novada domes  
2013.g. 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 31 “Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturē-
šanu”.
Lai saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmētu estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras, drošas un 
ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu, ir nepieciešams noteikumos veikt precizējumus, kuri:
• nodrošinātu saistošo noteikumu normu atbilstību likumā “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 

6.punktā noteiktajam pilnvarojumam; 
• paredzētu atvieglojumus piegulošās teritorijas uzkopšanā; 
• izvirzītu prasības būvju uzturēšanā.
Tā kā grozāmo normu apjoms pārsniedz vairāk nekā pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, ievērojot 
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteiku-
mi” 140. un186. punktā noteikto, sagatavots jauns Krimuldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas saistošo noteikumu projekts.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Noteikumi nosaka Krimuldas novada teritorijā esošo namu un to teritoriju un būvju uzturēšanas prasības. Notei-
kumi izstrādāti Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2013-20-03 ietvertās atziņas par atvieglojumiem īpašumam 
pieguļošās teritorijas kopšanā.

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

Precīzu noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu noteikt nevar. Izdevumi var rasties saistībā ar notei-
kumos ietvertajiem atvieglojumiem piegulošās teritorijas kopšanai.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Mežs pie Brīdu-
ļiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra ap-
zīmējums 8068 007 0451, platība 2,75 ha.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 30 200 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 8.septembrī plkst.14.30, Krimuldas 
novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020. gada 7. septem-
bra plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala 
pirkšanu.
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievie-
nojams piegulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēša-
nas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 
7. septembra plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 3 020 EUR jāiemaksā Krimuldas novada 
pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS 
“SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, 
līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 
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).

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekusta-
mo īpašumu – zemes starpgabalu “Zeme pie Sauleskalniem”, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 
8068 001 0129, platība 2,33 ha. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 000 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 8. septembrī plkst. 14.00, Krimuldas 
novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020. gada 7. septembra 
plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkša-
nu. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievie-
nojams piegulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka ielā 
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sā-
kot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiāla-
jā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 7. septembra 
plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 700 EUR jāiemaksā Krimuldas novada 
pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS 
“SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, 
līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 
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).

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagas-
tā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0578, platība 
7054 m2, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles sākumcena – 9 500 EUR. 
Izsoles minimālais solis – 500 EUR.
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontakt-
informāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, 
Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā izsole. 
Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020. gada 7. septembra 
plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, 
Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 950 EUR jāiemaksā Krimuldas novada paš-
valdības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB ban-
ka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma 
iesniegšanai.
Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 8. septembrī plkst. 15.00 Kri-
muldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 
ieskaitīta pirkuma summā. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vie-
nojoties 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).

Atjaunojamie energoresursi 
uzņēmēju produktu sagatavošanā

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 
(RAAC “Daibe”) SIA “ZAAO Enerģija”, sadarbojoties ar vietē-
jiem uzņēmējiem, nodrošina efektīvāku lietderīgās siltumenerģijas 
izmantošanu vasaras periodā. 

Jau kopš 2009.gada RAAC “Daibe” tiek savākta poligona bio-
gāze, kas rodas sadzīves atkritumu noglabāšanas rezultātā. No 
poligona gāzes tiek ražota elektroenerģija un siltumenerģija, kura 
apkures periodā tiek izmantota RAAC “Daibe” ēku un iekāru, tai 
skaitā Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” apsildei. Vasaras pe-
riodā, kad siltumenerģijas pašpatēriņš telpu apsildei nav nepiecie-
šams, tiek meklēti risinājumi efektīvam atjaunojamo energoresur-
su patēriņam.  

Kopš 2019.gada RAAC “Daibe” tiek darbinātas beramkravu 
žāvēšanas iekārtas šķeldas un malkas žāvēšanai. Vasaras periodā 
iespējams aptuveni 40% mitru malku 7 dienu laikā izžāvēt līdz 
aptuveni 10% mitruma. Šovasar ir uzsākta sadarbība ar Pārgaujas 
novada ķiploku audzētājiem ražas žāvēšanai un ātrākai realizēša-
nai. “ZAAO Enerģija” žāvēšanas kapacitāte ir divi beramkravu 
konteineri, katrs ar 35 m3 tilpumu. 

“ZAAO Enerģija” ir atvērta sadarbībai arī citiem Ziemeļvidze-
mes uzņēmējiem. Interesentiem jāvēršas RAAC “Daibe” pie atbil-
dīgajiem speciālistiem.

SIA “ZAAO Enerģija” dibinātājs un kapitāla daļu turētājs ir 
pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO”. 
“ZAAO Enerģija” darbības mērķis ir inovatīvu projektu īstenoša-
na, kas saistīta ar atjaunojamās enerģijas (elektroenerģijas, siltum-
enerģijas) ražošanas no atkritumu pārstrādes produktiem - bioma-
sas un biogāzes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Krimuldas vidusskolas  
skolēnu autobusu maršruti 

2020./2021. mācību gadā no 02.09.2020.
1. maršruts  

Pabaži – Bīriņi – Ragana
7.15 – Ragana
7.35 – Pabaži
7.40 – Bīriņi
7.50 – Krimuldas vidusskola

2. maršruts 
Lēdurga-Krimuldas vidusskola

7.20 – Bīriņi
7.25 – Skultes 
7.30 – Vidriži
7.35 – Rentes
7.40 – Laukums pie Lēdurgas Aģes 

veikala
7.45 – Lēdurgas bērnudārzs
7.53 – Vanagi
7.57 – Lode
8.10 – Bīriņu krustojums
8.15 – Čārpas
8.20 – Krimuldas vidusskola

3. maršruts 
Sējas veikals-Krimuldas vidusskola

(mikroautobuss)
8.05 – Tautas nams 
8.10 – Dūmlogi
8.15 – Sēja
8.23 – Brieždzirnavas 
8.25 – Zemitāni 
8.30 – Krimuldas vidusskola

4. maršruts
Inciems-Turaida-Krimuldas vidusskola

7.20 – Ragana
7.27 – Zutiņi
7.30 – Eikaži 
7.40 – Inciems
7.42 – Turaidas skola 
7.45 – Igauņi 
7.50 – Turaida
7.55 – Putniņi 
8.00 – Krimuldas vidusskola

8.20 – Sūbri
8.25 – Eikažu veikals
8.28 – Zutiņi
8.33 – Grasis
8.35 – Līves
8.37 – Mangaļi
8.40 – Krimuldas vidusskola

5. maršruts 
Loja-Sēnīte-Krimuldas vidusskola
7.50 – Krimuldas vidusskola
8.00 – Loja
8.10 – Sēnīte
8.17 – Sunīši
8.30 – Krimuldas vidusskola

6. maršruts
Krimuldas vidusskola-Inciems-Turaida

15.00 – Krimuldas vidusskola
15.10 – Eikaži
15.20 – Inciems 
15.35 – Turaida 
15.50 – Krimuldas vidusskola

7. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sunīši-Grasis

15.00 – Krimuldas vidusskola
15.10 – Sunīši
15.20 – Sanatorijas ceļa gals
15.25 – Bušelis 
15.30 – Grasis 
15.40 – Krimuldas vidusskola

8. maršruts 
Krimuldas vidusskola – Bīriņi – Pabaži

15.40 – Krimuldas vidusskola
15.50 – Bīriņi
16.00 – Pabaži
16.20 – Krimuldas Tautas nams 

9. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Lēdurga

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.50 – Bīriņi

17.00 – Bīriņu – Eikažu krustojums
17.10 – Sēļi
17.20 – Lode
17.25 – Vanagi
17.30 – Lēdurgas bērnudārzs
17.40 – Aijaži
17.50 – Rentes  
17.55 – Vidriži
18.05 – Skultes
18.10 – Bīriņi

10. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sēnīte

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.45 – Sunīši 
16.50 – Murjāņu SĢ  
16.55 – Loja 
17.05 – Sēnīte

11. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Inciems-Turaida

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.50 – Sanatorijas ceļa gals 
16.57 – Stenderes 
17.00 – Grasis
17.05 – Eikaži 
17.10 – Sūbri    
17.20 – Inciems 
17.40 – Turaida 
17.50 – Ragana 
17.55 – Sunīši 

Ja uz vietas būs tikai viens skolēnu autobuss, 
10. maršruts sāksies plkst. 16.00

12. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sējas veikals 

(mikroautobuss)
16.15 – Krimuldas vidusskola
16.20 – Ziemeļu kapi
16.23 – Dūmlogi 
16.30 – Sēja
16.35 – Brieždzirnavas 
16.40 – Krimuldas Tautas nams

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  
skolēnu autobusa kustību grafiks 

2020./2021. mācību gadā no 02.09.2020.

7.25 – Kalnieši
7.30 – Aijaži
7.40 – Lēdurgas bērnudārzs
8.00 – Miltkalni
8.10 – Lode
8.15 – Vanagi
8.25 – Lēdurgas skola
8.30 – Lēdurgas bērnudārzs

16.30 – Lēdurgas skola
16.35 – Lēdurgas bērnudārzs
16.45 – Aijaži
16.50 – Kalnieši
16.55 – Lēdurgas bērnudārzs
17.00 – Lēdurgas skola
17.10 – Vanagi
17.15 – Lode
17.25 – Miltkalni
17.30 – Romeži
17.35 – Aģe

Piektdienās
14.30 – Lēdurgas skola
14.35 – Lēdurgas bērnudārzs
14.45 – Aijaži
14.50 – Kalnieši
14.55 – Lēdurgas bērnudārzs
15.00 – Lēdurgas skola
15.10 – Vanagi
15.15 – Lode
15.25 – Miltkalni
15.30 – Romeži
15.35 – Aģe

UZMANĪBU, IZMAIŅAS! Vidusskolas skolēniem vairāki maršruti 5 minūtes ātrāk;
 Pamatskolai – rīta maršrutā nelielas izmaiņas, vakara maršruts – vēlāk.
 Covid-19 ierobežošanai iespējamas izmaiņas maršrutos – lūdzam sekot līdzi!
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Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma  
maksas cenrāža apstiprināšanu

2018. g. 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018. g. 
19. jūnija noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes no-
mas un apbūves tiesības noteikumi”, (turpmāk – Noteikumi). 
Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša 
zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmu-
mus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus 
nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus. 

Noteikumu 30.4. apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts ne-
apbūvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. 
un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka 
atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas 
publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja ap-
stiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, 
ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai 
neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgusnomas maksai (bet tā nedrīkst 
būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR). 

Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata 
atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk 
kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iz-
nomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja 
to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku. Krimuldas no-
vada dome ir pasūtījusi neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu 
par lauksaimniecības zemes un lauksaimniecības zemes starpga-
balu vērtību. 2019. g. 15. decembrī ir saņemts neatkarīga sertifi-
cēta vērtētāja “Cēsis Invest” vērtējums lauksaimniecības zemei 
Lēdurgas pagastā un starpgabaliem Lēdurgas  pagastā 2019. g. 
17. decembrī. 

2020. g. 17. janvārī ir saņemts neatkarīga sertificēta vērtētāja 
“Cēsis Invest” vērtējums lauksaimniecības zemei un starpgaba-
liem Krimuldas pagastā. 

Attīstības komitejas 16.07.2020. sēdē tika izskatīts jautājums par 
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža ap-
stiprināšanu un nolemts to apstiprināt. 

Lai realizētu likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –racionāli un lietderīgi ap-
saimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, pamatojo-
ties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. pun-
ktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakš-
punktu, balsojot, ar 11 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, 
Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, 
Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Zane Segliņa, 
Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt 1 ha zemes nomas pakalpojuma maksas gadā cen-

rādi lauksaimniecības zemes vienībām Krimuldas novada teri-
torijā: 

N. 
p. 
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena 

bez PVN 
EUR

PVN 
EUR

Cena 
ar PVN 

EUR
1. Lauksaimniecības zemes nomas 

maksa Krimuldas pagastā
par 1 hektāru 

gadā
37,16 7,80 44,96

2. Lauksaimniecības zemes  nomas 
maksa Lēdurgas pagastā

par 1 hektāru 
gadā

33,99 7,14 41,13

3. Lauksaimniecības zemes 
starpgabala nomas maksa 
Krimuldas pagastā

par 1 hektāru 
gadā

32,13 6,75 38,88

4. Lauksaimniecības zemes 
starpgabala nomas maksa 
Lēdurgas pagastā

par 1 hektāru 
gadā

30,42 6,39 36,81

2. Ņemot vērā iznomājamā zemes gabala raksturojošos parametrus, 
piemērot šādus nomas maksu koriģējošos koeficientus procentos;

N. 
p. 
k. 

Raksturojošais parametrs
Piemērojamā 

korekcija 
procentos

1. Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam (nav nodibināts ceļa 
servitūts vai vispār nav ceļa)

15%

2. Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un izmantojams lauk-
saimniecībai tikai pēc apauguma novākšanas

25%

3. Zemesgabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauk-
saimnieciskai darbībai (applūstošas pļavas, vai paugurains 
reljefs vai …)

40%

3. Minimālā nomas maksa  par lauksaimniecībā izmantojamo ze-
mesgabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28.00 bez PVN.

4. Noteikt, ka zemes nomas maksas cenrādis gadā ir spēkā 6 (se-
šus) gadus.

5. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti 
pēc 2020. gada 1. augustu.

6. Lietvedības nodaļai organizēt  lēmuma publicēšanu  Krimuldas 
novada pašvaldības mājas lapā un  laikrakstā “Krimuldas Nova-
da Vēstis”.

Pasākuma ietvaros tiks atklāta gājēju ietve un 
informatīvie stendi par Lēdurgas ēku vēsturi.

Pasākuma atklāšana pie Lēdurgas Dendroparka  
plkst. 14.15

Vēstures izzināšana, sportiskas aktivitātes, rotaļas, 
spēles, radošas darbnīcas un ekskursijas  

no Lēdurgas Dendroparka līdz pat Freileņu villai!

Krimuldas novada pašvaldības bezmaksas transports: 
• 13.20 Turaidas stāvlaukums – 13.30 Inciema tornis – 

14.00 Lēdurgas dendroparks;  
• 13.25 Sunīšu stāvlaukums – 13.30 Krimuldas Tautas 

nams – 14.00 Lēdurgas dendroparks; 
• 17.00 – transports mājup (Lēdurgas dendroparks – Tu-

raidas stāvlaukums – Inciema tornis; Lēdurgas dendro-
parks – Krimuldas Tautas nams – Sunīšu stāvlaukums).

krimulda.lv
facebook.com/teiksmainaKrimulda

Pasākums ir publisks un var tikt filmēts un fotografētsAutors: Vitolds Kucins
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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

Šķirnes cūku audzētavā “Rukas”, 
Sunīšos, 

AICINĀM DARBĀ 
strādniekus pie maziem sivēniem, 

vetfelšeri un 
palīgstrādniekus.

Var būt bez pieredzes cūkkopībā.
Tālr. 67943426; mob.t. 29479087 

e-pasts: ancers2@inbox.lv

Krimuldas novada  
Lēdurgas estrādē

29. augustā plkst. 18.00
draiskulīgi vieglprātīgā 

koncertprogramma 
ar latvijas nacionālā teātra aktieri 

Mārtiņu Eglienu un grupu “Musturis”
“ĪSAS PAMĀCĪBAS MĪLĒŠANĀ”

Atceroties grupas “Ornaments” vecās labās 
dziesmas un domās sveicot viņus 45. dzim-
šanas dienā, aicinām uz jautru, ķecerīgu un 
muzikāli izklaidējošu programmu “Īsas pa-
mācības mīlēšanā” ar humora pilno Latvi-
jas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Eglienu 
un grupu “Musturis”.
Draiskulīgi vieglprātīgajā koncertprogram-
mā dzirdēsiet vecās labās “Ornamenta” 
dziesmas jaunu un talantīgu muzikantu 
(Ēriks Zeps – akordeons, balss, Mārcis Lip-
skis – basģitāra, balss, Jurģis Lipskis – si-
taminstrumenti, Pēteris Narubins – ģitāra, 
mandolīna, basģitāra, balss, Ingus Grīn-
bergs – vijole, balss) un aktiera Mārtiņa 
Egliena “vārījumā” – latviešu tautas anek-
došu, dainu un jautru ticējumu mērcītē. 

Uz tikšanos!
Ieeja: 7 EUR 

Skolēniem, studentiem un pensionāriem 5 EUR 
(uzrādot apliecinošu dokumentu)

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja koncertā 
vecāku pavadībā bez maksas.

Biļetes varēs iegādāties arī pasākuma norises 
vietā 29. augustā no plkst. 17.00

Tiks veikta biļešu lietotāju reģistrācija. 
Biļešu skaits ierobežots.

Ministru kabineta lēmums par kultūras pasākumu no-
risēm no 2020. gada 1. augusta: https://www.km.gov.lv/
lv/ministrija/jaunumi/kulturvietas-notiekoso-pasaku-
mu-apmekletajiem-atrodoties-fiksetas-personalizetas-
sedvietas-bus-jaievero-savstarpeja-1-metra-distance-
5490?fbclid=IwAR15ayCorN2CXJB2dXvxnTZgpV-
R7epEtgZnw_Zo2IKRRj5pC-IhHP5kgRCE#gsc.tab=0

Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas

Ceļi Tev kalnā un lejā ies.

Nekad nemeklē atpakaļ pēdas

Grūti vai viegli – uz priekšu tiec.

Sirsnīgi sveicam augusta 
gaviļniekus:

Ausmu Ozoliņu,
Ilgvaru Legzdiņu,
Ainu Vilku,
Uldi Jansonu,
Vandu Malahveju,
Liju Grīvani,
Velgu Dubavu,
Jāni Andersonu,
Juri Ziemani,
Ati Unguru,
Ināru Krasovsku,
Jāni Salmiņu

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
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied…
   /Ā.Elksne/.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Maritai Bedikerei – mūsu mīļajai frizierītei, 

māmiņu mūžībā pavadot. 
Krimuldas vidusskolas peldbaseina  
un Krimuldas vidusskolas kolektīvi

Man palikuši Tavi vārdi,
Man palikusi Tava sirds
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.
  /M.Jansone./

Izsakām dziļu līdzjūtību Inesei un Genādijam, 
atvadoties no Dzintras Medveckas.

SIA “Vidzemes Putniņi” kolektīvs


