
Kopsim kopības prātu!
A. Kronvalds

KRIMULDAS PAGASTS    LĒDURGAS PAGASTS

KRIMULDAS NOVADA
Nr. 15 (576)

pašvaldības  
bezmaksas izdevums

SEPTEMBRIS II/ 2020VESTIS
Būt skolotājam – tā ir ne tikai liela atbildība,
tas prasa arī īpašu talantu un dotības.
Liels paldies, Jums, skolotāji,
par neatsveramo ieguldījumu mūsu bērnos Latvijas nākotnei!

Novada izglītības iestāžu pedagogus 
Skolotāju dienā sveic

Krimuldas novada pašvaldības dome

Lēdurgā, 12. septembrī, malu malās 
valdīja rosība, lai pēcpusdienā uzņemtu 
novadniekus un novada viesus pasāku-
mā “Lapu upe Lēdurga”, kura nosaukums 
saistīts ar Lēdurgas vārda nozīmi, kas cē-
lusies no lībiešu valodas – “led” nozīmē 
lapa un “urga” – neliels strauts. Pasākumā 
tika atklāti septiņi informatīvie stendi par 
Lēdurgas vēsturiskajām ēkām. Šī projekta 
idejas autors – Krimuldas novada domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis. Projekts 
tika realizēts divu gadu laikā, vācot un ap-
kopojot informāciju, paralēli gājēju ietves 
izbūvei Lēdurgā. Paldies visiem informā-
cijas devējiem un apkopotājiem! Vēsturis-
ko ēku stāstus pasākuma apmeklētājiem 
stāstīja asociētais profesors, Vidzemes 
augstskolas rektors, lēdurdzietis Gatis 
Krūmiņš un Lēdurgas Dendroparka vadī-
tāja Sarmīte Kauliņa. 

Pasākumā “Lapu upe Lēdurga”

Pasākuma viesus ar stendiem iepazīstināja deju kolektīva “Metieniņš” 
dalībnieki. Foto: Anrijs Požarskis

Lēdurgas Dendroparkā, kurš ir jaunās vēsturiskās takas sākuma 
punkts, norisinājās pasākuma atklāšana, dziedot Lēdurgas himnu 
“Lapu upe Lēdurga” kopā ar Maritas Mazurevičas-Mottes ģime-
ni. Pie Lēdurgas Dendroparka Horoskopa apļa apskatāma Naura 
Slokenberga fotogrāfiju izstāde “Pastaiga Lēdurgas Dendroprakā”, 
kurā izliktas putnu fotogrāfijas, kas tapušas parka teritorijā. 

Centrālais notikums – tika atklāti informatīvie stendi par 
 Lēdurgas vēsturiskajām ēkām – Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolu, Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīcu, Lēdurgas evaņģēliski 
luterisko baznīcu, Lēdurgas veco pagastmāju un magazīnas ēku, 
Lēdurgas ūdensdzirnavām, Freileņu villu un Lēdurgas muižu.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs kopā ar izpilddirektora 
vietnieku Vilni Krišjāni, Lēdurgas Dendroparka vadītāju Sarmīti 
Kauliņu, stādaudzētāju Karoli Treiju atklāja notikumu, takas sā-
kumā simboliski iestādot jaunus kokus, kas simbolizē “lapu upes” 
 sākumu un turpinājumu. Linards Kumskis: “Septembrī ik gadu 

Izkrāso Lapu upi Lēdurgu. Foto: Nauris Slokenbergs

Turpinājums 6. lpp.
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Aicinām izvirzīt kandidātus 
apbalvojumam!

Turpinot Krimuldas novadā iesāk-
to tradīciju – novadnieku godināšanu 
Latvijas valsts dibināšanas svinīgajos 
sarīkojumos, aicinām iestāžu vadītā-
jus, uzņēmējus, nevalstiskās organi-
zācijas un iedzīvotājus  būt aktīviem 
un piedalīties kandidātu izvirzīšanā 
apbalvojumam, aizpildot iesniegumu 
un iesniedzot Krimuldas novada domē 
vai Lēdurgas pagasta pārvaldē vai sūtot 
uz e-pastu: pasts@krimulda.lv līdz š.g. 
21. oktobrim.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Krimul-
das novada apbalvojuma nolikumu un  
precīzi aizpildīt iesnieguma veidlapu. 

Vairāk par apbalvojuma piešķiršanu – 
www.krimulda.lv 

Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas 
komisijas vārdā Līvija Ustupa

NVA aktualitātes 
2020.gada septembra sākumā reģis-

trētā bezdarba līmenis valstī bija 8,2%, 
salīdzinājumā ar augusta sākumu tas pa-
zeminājies par 0,4% punktiem. NVA uz-
skaitē septembra sākumā bija 75013 bez-
darbnieki, mēneša laikā bezdarbnieku 
skaits samazinājies par 2985 cilvēkiem.  

Aprīlis bija tas mēnesis, kad visstraujāk 
palielinājās bezdarbnieku skaits un vis-
straujāk kritās reģistrēto vakanču skaits. 
Kopš jūlija reģistrētā bezdarba līmenis 
un bezdarbnieku skaits samazinās. 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) piedāvā bezdarbniekiem iespēju 
saņemt finansiālu atbalstu ārpus for-
mālās izglītības sistēmas apgūtās pro-
fesionālās kompetences novērtēšanai. 
Proti, NVA atlīdzina bezdarbniekiem ar 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
saistītos izdevumus, ja pēc profesionā-
lās kompetences novērtēšanas ir saņemts 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošs do-
kuments.

Bezdarbnieka zināšanu pārbaudi un 
atbilstību attiecīgās profesijas standar-
tiem veic akreditētas izglītības iestādes 
vai akreditēti eksaminācijas centri, to 
saraksts ir pieejams Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā – 
www.ikvd.gov.lv

Plašāka informācija tuvākajā NVA filiālē vai 
NVA mājaslapas sadaļā ”Apmācību iespējas”

Sabiedriskās organizācijas aicinātas iesniegt 
projektu pieteikumus aktivitātēm 2021. gadā
Krimuldas novada dome aicina sabiedriskās organizācijas un fiziskas personas ie-

sniegt pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai aktivitātēm un Eiropas Savienības/citu 
fondu līdzfinansētiem projektiem.

Atbalsta saņemšanas jomas – veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra 
un māksla. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 31. oktobrim

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un reli-
ģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta preten-
denta (fiziskas personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu 
aktivitātēm Krimuldas novada administratīvajā teritorijā.

Interesenti aicināti iepazīties ar finansējuma piešķiršanas noteikumiem un kritērijiem, 
iesnieguma un atskaišu paraugu formām Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.krimulda.lv sadaļā ”Projekti”:

“Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organi-
zācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Kri-
muldas novada domes 30.06.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJUMI ar 
Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

“Noteikumi, kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas 
Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” (Apstiprināti ar Krimuldas novada 
domes 28.04.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada 
domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.))

Uz iesniegšanas brīdi Biedrībām un iedzīvotāju grupām, iesniedzot pieteikumu aktivitā-
tēm 2021. gadā un pašvaldības līdzfinansējumam, jābūt iesniegtām atskaitēm par 2020. gadā 
saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu, finanšu un saturiskajām atskaitēm.

Aizpildītas pieteikuma veidlapas – projekta aprakstu un tāmi 1 eksemplārā lūdzam ie-
sniegt Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, 
Parka iela 1, Raganā, līdz 30. oktobrim vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, 
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144 – pasta zīmogs līdz 
31.oktobrim. 

Pieteikumi jāiesniedz arī elektroniski uz e-pastu: attistiba@krimulda.lv līdz 31. ok-
tobrim. 

Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa Inga Ķerzuma

Tālrunis uzziņām: 25549748, e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

“Zābakkalnā” top Bērzu laikrādis

Bērzus stāda, no labās: Krimuldas novada izpilddirektors 
L.Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direk-
tors A.Ozols, LPS pārstāve S.Sproģe

17. septembrī Krimuldas no-
vada “Zābakkalnā” pulcējās 
AS “Latvijas Finieris” darbinie-
ki ar padomes priekšsēdētāju 
Uldi Biķi priekšgalā, Latvijas 
valdības ministri: Ekonomi-
kas ministrs Jānis Vitenbergs, 
Zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce un meža 
apsaimniekošanas speciālisti. 
Krimuldas novadu pasākumā 
pārstāvēja izpilddirektors Lai-
monis Ozols, sveicot pasāku-
ma dalībniekus un organiza-
torus, visus, kuri nenobijās no 
vētrainajiem apstākļiem dabā.    

Ikgadējās Meža dienas pasākuma dalībnieki, spītējot lietum un vējam, iestādīja 700 jaunus 
bērziņus, kas papildinās ainaviski skaisto projektu – Bērza laikrādi, kuru jau pirms trim ga-
diem sāka īstenot koncerns AS “Latvijas Finieris”. Ideja ir trīs hektāros vienuviet veidot pulks-
teni – tādu kā 12 tortes gabaliņus, ik pa trim gadiem tajos stādot bērzus. Pēc 36 gadiem ikviens 
te varēs atbraukt un redzēt, cik lieli izauguši stādījumi un, galvenais – kā tie pareizi kopjami no 
mežsaimniecības viedokļa.

AS “Latvijas Finiera” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis skaidroja, ka Bērzu programma 
savulaik sākta ne tikai kā akcents uz konkrēto koku sugu, bet arī kā tautsaimniecības attīstības 
stimuls. Katru gadu programma piesaista aizvien plašāku cilvēku loku. Rūpējoties par zaļās 
rotas mantojumu nākotnes paaudzēm, Latvija var kļūt par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē. 
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PII “Ezerciems”  
AICINA DARBĀ 

pirmsskolas iestādes māsu
uz nenoteiktu laiku. 

Nepieciešamā izglītība un zināšanas:
• medicīnas māsas  vai ārsta palīga specialitātes 

diploms, ārstniecības personu reģistrs;
• precizitāte darba pienākumu pildīšanā;
• teicamas komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības sajūta un prasme strādāt gan 

patstāvīgi, gan komandā;
• iemaņas darbā ar datoru.
Piedāvājam:
• 0,85 darba slodzi;
• stabilus ienākumus;
• interesantu un rodošu darbu;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• atalgojumu 600.10 EUR par 0,85 amata slodzi 

pirms nodokļu nomaksas.

Darba uzsākšanas datums: 2020. g. 1. oktobris.
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš – līdz 
brīvās vakances aizpildīšanai.
Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) ie-
sniegt:
• ar norādi „Pirmsskolas ietsādes māsa” nosūtot 

uz e-pastu karina.putnina@krimulda.lv;
• nosūtot pa pastu Straupes iela 4, Inciems, Kri-

muldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2145;
• iesniedzot personīgi PII “Ezerciems” vadītā-

jai.
Papildus informācija pa tālruni: +371 25133951.

sporta skolotāju
uz nenoteiktu laiku. 

Nepieciešamā izglītība un zināšanas:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide 

atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta notei-
kumiem Nr,569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvali-
fikāciju un pedagogu profesionālās kompeten-
ces pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes spējas un komunikācijas 
prasmes;

• prasme darbā ar datoru..
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• stabilus ienākumus;
• interesantu un rodošu darbu;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• atalgojumu 790.00 EUR par likmi pirms no-

dokļu nomaksas.

Darba uzsākšanas datums: 2020. g. 1. oktobris.
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš – līdz 
brīvās vakances aizpildīšanai.
Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) ie-
sniegt:
• ar norādi „Sporta skolotājs” nosūtot uz e-pastu 

karina.putnina@krimulda.lv;
• nosūtot pa pastu Straupes iela 4, Inciems, Kri-

muldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2145;
• iesniedzot personīgi PII “Ezerciems” vadītā-

jai.
Papildus informācija pa tālruni: +371 25133951.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norā-
dītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs at-
lases konkursa norisi un tiks dzēsti 4 (četru) mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Akcija izglītības iestādēm 
“Dabai labu darīt”

Sākas SIA “ZAAO” (ZAAO) gadskārtējā akcija izglītības iestādēm “Dabai labu darīt”, 
kurā tiek vāktas PET pudeles un makulatūra. Šogad izglītības iestādes tiek aicinātas 
veikt arī pētniecības uzdevumus par šķirošanas paradumiem izglītības iestādē.

Akcija notiks līdz 2021. gada 15. janvārim. Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz š.g. 
16.oktobrim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://www.urda.lv/lv/pieteiksa-
nas-akcijam/1  

2019./2020. mācību gadā izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un viņu atbalstītāji sa-
vāca 227 tonnas makulatūras un 255,60 m3 PET pudeļu. Akcijā piedalījās 74 izglītības 
iestādes.

ZAAO apstiprina, ka savāktās PET pudeles un makulatūru reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā „Daibe” sagatavos nodošanai pārstrādei, lai tālāk pārstrādes uzņē-
mumi izgatavotu jaunas preces.

Akcijai paredzēts balvu fonds ar individuālām balvām un balvām izglītības iestādēm. 
Plašāk par akciju http://www.urda.lv/lv/akcijas.
 

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Anšlavs Eglītis – rakstnieks, 
dzejnieks, mākslinieks, mākslas 
kritiķis, tulkotājs un recenzents. 
Viena no latviešu literatūras ko-
lorītākajām un erudītākājām per-
sonībām, kuras mūžs pārlauzts 
divās daļās: vienā palika studijas, 
dzimtene, pirmās publikācijas, 
otrā – gari gadi emigrācijā un mil-
zum daudz sarakstītu grāmatu. 
Anšlavs Eglītis kopš pirmajiem 
darbiem bija vērtētāju un laika-
biedru uzmanības lokā, valdzinot 
lasītājus ar spilgtu izteiksmi, pre-
cīziem raksturiem, savijot smalku 
psiholoģisku cilvēka raksturojumu 
ar nemanāmu ironisku piesitienu, 
taču tēlus rakstnieks atainojis ar 
labvēlību un iecietību.

Saistošas ir atmiņas par Inciemā 
pavadītajām vasarām grāmatā “Pan-
sija pilī”, kas sarakstīta 1962 gadā. 
Autors raksta: “Līdzko es atmiņās 
nonāku Inciemā, kas man joprojām 
liekas kā īstenās mājas, senā, gaišā 
pasaule atveras, senie, jaukie ļaudis 
ir atkal visapkārt.”

Anšlava Eglīša dzīves ceļš aizsākās 1906. gada 14. oktobrī Rīgā. Bet vairāk kā divdes-
mit vasaras Eglītis pavadījis Inciemā.

Šogad, atzīmējot rakstnieka dzimšanas dienu, 
17. oktobrī plkst. 17.00  

Krimuldas Tautas nama amatierteātris aicina uz izrādi 
“PANSIJA PILĪ”.

Nezaudējot rakstniekam raksturīgo ironiju, ieskatīsimies Inciema atmiņu stāstā, sena-
jos notikumos, sastapsim dažādos ļaudis. 

Izrādē piedalās un vairākās lomās iejūtas Jūlija Bieziņa, Kaija Brisone, Māra Ozola, 
Dace Višere, Andrejs Baiža, Kārlis Ozols-Ozoliņš, Intars Pučurs, Jānis Rubīns, Nor-
munds Stūris. Pie skaņu pults Jānis Sirmais. Tērpi - Baiba Krama. Režisore Zane Zīle. 

Uz tikšanos Krimuldas Tautas namā!

Aicinām uz pirmizrādi!
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Galdniecības uzņēmums SIA “Rolfo R” ir 
uzsācis unikāla projekta “Inovatīva galdnie-
cības ražošanas procesa izveide un inova-
tīva produkta radīšana Krimuldas pagastā”, 
Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam ietvaros, īstenošanu. 

Projekta rezultātā uzņēmums izveidojis 
jaunu, inovatīvu ražošanas procesu – mēbeļu 
sagatavju izveidošanu kā rezultātā tiks iegūti 
inovatīvi produkti – kvalitatīvi mēbeļu kom-
plekti, ko klienti vienkārši un ērti varēs uzstā-
dīt pašu spēkiem mājas apstākļos, kas ļaus ik-
vienam individuāli iekārtot savu mājokli vēl 

ērtāku, skaistāku un mājīgāku.
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt uzņēmu-

ma personāla izglītošanu, iedzīvotāju infor-
mēšanu par projekta rezultātā pieejamajiem 
pakalpojumiem, kā arī veicināt sadarbību ar 
klientiem un sadarbības partneriem.

Projekta mērķa grupas ir Krimuldas pagas-
ta un citu Latvijas novadu ekonomiski aktīvie 
iedzīvotāji un uzņēmējdarbības veicēji, kā arī 
ārvalstu klienti, kas savā darbībā izmanto vai 
potenciāli varētu izmantot projekta ieviešanas 
rezultātā radītos inovatīvos produktus, kas 
ļautu iekārtot viņu mājokļus skaisti, eleganti 
un ilgtspējīgi.     

SIA "Rolfo R" realizējis unikālu, inovatīvu projektu Krimuldas novadā!

 Jaunais macību gads iesākās ar aktīvu 
dalību pasākumā LAPU UPE LĒDURGA, 
kur audzēkņi gatavoja liepu lapu trafaretus, 
kas tika izmantoti takas iezīmēšanā. Peda-
gogi rakstīja uz norādēm, kas tika izvietotas 
aktīvākajā takas posmā. Skola iesaistīja pa-
sākuma dalībniekus zīmēšanā ar krītiņiem 
uz gājēju celiņa.

 Mācību gada sākums pārsteidza ar 
jauku ziņu, ka divu skolas audzēkņu dar-
bi atzinīgi novērtēti konkursā VĒRTĪBA 
SAKTA. 

Tāpēc 14. septembrī devāmies uz Rīgu, 
kur Esplanādē pie Raiņa pieminekļa atklāja 
10. starptautisko bērnu un jauniešu mākslas 

izstādi VĒRTĪBU SAKTA, un notika lau-
reātu apbalvošana. 

Izstādē apskatāmi 176 bērnu un jauniešu 
mākslas darbi.

Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS 5.klases 
audzēkne Anete Rehtšprehere ar savu darbu 
"Spēkozols" kļuva par laureāti, bet 5.klases 
audzēknis Domeniks Seipuls kļuva par iz-
stādes dalībnieku ar darbu "Kadiķis". Darbi 
veidoti kologrāfijas tehnikā.

Audzēkņi savos darbos bija attēlojuši 
Latvijas dabas vērtību. Audzēkņu pedagogs 
Eva Stāvere.

Skaista un noslēdzoša VĒRTĪBU SAK-
TAS atklāšanas daļa - Rīga no Svētā Pētera 
baznīcas torņa!

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 
mūzikas skola informē

Kopā var paveikt vairāk
Rit noslēdzošais Krimuldas novada paš-

valdības 2020. gada projektu konkursa 
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzla-
bošana” posms, kad akceptēto pieteikumu 
saņēmējiem jāpaveic darbi.

Viens no projekta iesniedzējiem biedrība 
“Lodes Muiža” darbu jau paveikusi. Lai gan 
biedrība skaitliski nav liela, tomēr konkursa 
komisijas locekļi, pēc pieteikto objektu ap-
sekošanas, vienbalsīgi atzina, ka biedrības 
“Lodes muiža” aktīvā darbība, pašu spē-
kiem sakopjot un labiekārtojot dzīvojamo 
ēku un plašo apkārtni, ir piemēra vērta. Jo 

Lodes muižas ēka, kurā atrodas arī Lodes 
bibliotēka

daudz ko var izdarīt vien sanākot, nolemjot 
un kopā izdarot.

Aicinājām pieredzē dalīties biedrības “Lo-
des muiža” pārstāvi Aināru Skrivļu: “Biedrī-
bu nodibinājām pagājušajā gadā, bet ēku un 
apkārtni apsaimniekojām arī pirms biedrības 
dibināšanas. Šeit dzīvojam pieaugušie vecu-
mā no 30 līdz 65 gadiem. Aktivitātēs iesaistās 
un palīdz arī mūsu bērni, pie viena mācoties, 
ka vienmēr vajag rūpēties par savu dzīves tel-
pu un vietu. 

Pērn un šogad piedalījāmies Krimuldas 
novada pašvaldības izsludinātajā konkursā. 
Tā atkal ir brīnišķīga iespēja kopā ar savu 
pašvaldību, tās reālu atbalstu ar papildus fi-
nansējumu paveikt vairāk daudzdzīvokļu ēku 
sakārtošanā. 

Šogad pieteicām darbus, lai veicinātu ēkas 
tehniskā stāvokļa uzlabošanu – veco ūdens 
cauruļu un elektrības kabeļa demontāžu un 
jauno ūdens cauruļu un elektrības kabeļa 
montāžu. Darbu kopējās izmaksas 2406 eiro, 
kur pašu līdzfinansējums 37,7 %, t.i. 906 eiro. 
Šobrīd iecerētos darbus esam paveikuši.”

Ainārs atzina, ka izsludināto ārkārtas situā-
ciju nemaz nav jutis, jo tāpat uz darbu jābrauc, 
visi pienākumi jāpaveic arī ģimenes uzņēmu-

ma fermā. Ainārs uzsver, ka Dzimtā ir spēks: 
“Jau no bērnības vecāki mūs ar brāli Ziedoni 
iesaistīja darbos tā, ka nebija laika nekam ci-
tam. Bērnībā šajā ēkā arī dzīvojām, tad aizgāju 
projām, kad nodibināju savu ģimeni, atgriezos 
un šeit jūtamies labi. Esam priecīgi dzīvot lau-
kos, kur pašiem un bērniem ir drošāka dzīves 
vide. Kāpņu telpās izvietojām dezinfekcijas 
līdzekļus, jo piesardzība ir vajadzīga. 

Visriņķī ēkai ir muižas parks, pašvaldības 
zeme, kuru visus gadus esam kopuši. Tā kā 
pašiem šeit jādzīvo, tad uz to neskatāmies, arī 
pašvaldība neiebilst. 

Ērti un noderīgi, ka tiešā tuvumā ir autobu-
su pietura, kaut arī tikai ar vienu apgaismes 
laternu. Mēs jau gribētu, lai drošībai vismaz 
līdz pansionātam “Pēterupe” ceļš būtu apgais-
mots, jo ziemā ir tumšs un ceļš ir šaurs. 

Labi, ka ēkai jumts ir nomainīts, nākamais 
solis, ko ļoti vajadzētu veikt, ir sakārtot fasādi 
un kāpņu telpas. Secību kopā izdomāsim.

Vienmēr pēc kopīgi paveikta darba visiem 
ir gandarījuma sajūta, citi pat brauc skatī-
ties, vēlas uzzināt, kā mēs to visu darām. 
Taču tas ir salīdzinoši vienkārši – kopā var 
paveikt vairāk.”

Lai izdodas! 

Pedagoģe Eva Stāvere un laureāte Anete 
Rehtšprehere
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 No 23. līdz 29. augustam Kurzemes lībiešu krastā, Mazirbē, no-
ritēja plenēra vasaras nometne Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņiem.

skolas direktoram, nometnes vadītājai un pedagogiem par darbu un 
nometnes organizēšanu.

Mazirbē tapušos mākslas darbus noformēsim un, ja būs skatītāju 
interese, būsim gatavi parādīt tos kādā jaunā izstādē. Tagad esam at-
griezušies mācību darbā skolā, bet skatītājus un atbalstītājus aicinām 
apskatīt Krimuldas Tautas namā esošo izstādi “Mode” ar pagājušā 
mācību gada darbiem. 
 Rīgā atklāta 10. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 

"Vērtību sakta". Izstāde apskatāma Esplenādē līdz pat 13. oktobrim. 
“Izstāde “Vērtību sakta” ir ne tikai kārtējā, nu jau desmitā starptautis-
kā bērnu un jauniešu mākslas izstāde, kas notiek Rīgā un kuru orga-
nizē Rīgas dome, bet arī būtisks pieturas punkts ceļā uz XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Abus notikumus vieno 
gan sauklis “Rotā!”, gan svētku rīkotāju definētās vērtības: radošums, 
atbildība, sadarbība.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ziņas

Kā vienmēr plenērā galvenais ir iespēja gleznot un zīmēt brīvā 
dabā – pieredze un zināšanas, kas jāapgūst katram mākslas skolas 
audzēknim. Jūras krasta skarbie vēji mūs nenobiedēja, darbojāmies 
daudz, tapa gan gleznojumi guašas un akvareļa tehnikā, gan tušas 
un grafīta zīmuļa zīmējumi, tāpat arī smilšu skulptūras veidošanas 
darbos. Nometnes vadītāja bija skolotāja Evita Kurtiņa, kā pedagogi 
nometnē strādāja Marija Vītola, Liene Kaļva un Irēna Olekša. No-
metnē kopā ar mums ik dienas bija arī medmāsa Dārta, rūpējoties par 
dalībnieku veselību un drošības prasību ievērošanu.

Mums bija interesanti iepazīt Kurzemes piekrastes dabu, kas tomēr 
nedaudz atšķiras no mūsu pusē ierastās lauku ainavas – priežu meži, 
brūklenes, lielāki un nelieli purvi. Vigas (mitras starpkāpu ieplakas) 
mijas ar sausām smilšu kāpām. Un, protams, atklātā jūra, plašāka, 
skarbāka par Rīgas līča jūru. Paguvām ne tikai zīmēt un gleznot, bet 
arī visu šo dabas skaistumu baudīt, izejot dabas takas un pārgājie-
nus. Jau pirmajā dienā nometnes vadītāja Evita visus rosināja iepazīt 
tuvāko apkārtni, izstaigājot tuvākās meža takas un jūras krastu. Vē-
lāk bijām arī izbraukumā un izgājām Pēterezera dabas taku (3,4 km), 
Šlīteres dabas taku (1,2 km), kur apskatījām iespaidīgo Šlīteres bāku. 
Devāmies arī līdz Kolkai, kur gājām pa Priežu dabas taku (1,2 km) 
līdz pat Kolkas ragam. Lai arī nometnes sākumā laiks nebija vairs ļoti 
vasarīgs, tomēr nometnes pēdējā vakarā drosmīgākie nopeldējās jūrā, 
kas bija kā atvadas no pavadītās lieliskās vasaras.

Bērni nometnēs vienmēr strādā tiešām daudz, katru dienu jātop 
vismaz 2 darbiem. Šogad, pēc attālinātajās mācībās pavadītajiem mē-
nešiem pavasarī, tas bija sevišķi nozīmīgi, ka varējam darboties kopā. 
Prieks atkalredzēties bija gan bērniem, gan skolotājām. Līdzās ieras-
tajiem zaļās prakses darbiem, gleznojumiem, zīmējumiem, paguvām 
veikt arī vairākus projektus un grupas darbus: tapa gan vides objekti, 
gan kurpes – telpiski objekti rudens izstādei, gan arī piedalījāmies 
“Bildes 2020” projektā “Apglezno savu pastkastīti” un radījām pašu 
darinātas pastkastītes no kartona, kas veltītas modernās mākslas vir-
zieniem. Skolotāji secina, ka visi šie darbi tapa ar aizrautību. Būtiski 
bija arī tas, ka telefoni nometnes laikā atradās pie nometnes vadītājas! 
Un bērni atzina to par labu lēmumu, sakot: “Beidzot mēs varam sa-
runāties!” Bija arī prieks redzēt, ka skolēni lieliski sadarbojas, vienā 
grupā strādāt izvēlējās ne tikai tie, kuri ir klasesbiedri skolā, bet arī 
vecākie ar jaunākajiem, draudzīgi atbalstot cits citu. Laiks atlika arī 
brīvām aktivitātēm, spēlēm, tika pat organizētas sporta spēles, kuras 
sarīkoja un vadīja 6. kl. skolēns Renārs Vēveris, jo, kā viņš pats teica: 
“Viss nometnē ir labi, bet vēl par maz sportojam” (lai arī rīta rosme 
notika katru rītu!). Tad nu tika sarīkotas papildus nodarbes. Skolēni 
par interesantāko nometnes brīdi atzīst “nakts trasīti”. Nakts trasīte 
mums jau no pagājušā gada nometnes kļuvusi par tradīciju. Trasīti ar 
māksliniecisku fantāziju un sporta aktivitāšu elementiem aizraujošu 
sagatavoja nometnes vadītāja Evita Kurtiņa. Skolotāji pateicas bēr-
niem par atsaucību un čaklu darbu. Paldies Krimuldas novada domei, 

Šoreiz radošums izteikti dominē gan izstādes koncepcijas noteik-
tajā digitālā formāta izmantošanā, gan izstādei īpaši radīto unikālo 
stendu dizainā, gan, protams, no daudzām pasaules malām un Latvi-
jas novadiem iesūtīto mākslas darbu saturā un formā. Sniedzot vērtē-
jumam zīmējumus, gleznojumus un grafikas, bērni un jaunieši rāda, 
ka ir gatavi uzņemties atbildību par nākotni. Jaunie mākslinieki aplie-
cina, ka apzinās savas izvēles nozīmīgumu, jo vērtības, kuras izvēlē-
sies viņi, veidos pasaules nākotnes ainavu. “Vērtību sakta” nevarētu 
tapt, ja nebūtu ciešas sadarbības Rīgas un citu Latvijas mākslas skolu 
un izglītības iestāžu vidū, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamentam visu lielo organizāciju darbu pārskatot un balstot.

Rezultātā esam liecinieki vērienīgam notikumam. “Vērtību sakta” 
ietver mākslas darbu konkursu, izstādi Esplanādē, digitālu ekspozī-
ciju tīmekļa vietnē vertibusakta.lv, kā arī bērnu un jauniešu radošās 
darbnīcas. 

Izstādei tika iesniegti vairāk nekā 300 darbi, no kuriem žūrija at-
lasījusi 176 labākos. Tajā redzam deviņu valstu – ASV, Austrālijas, 
Bulgārijas, Indijas, Izraēlas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Šrilankas 
pārstāvju veikumu. Šāds notikums, kas, papildinot Dziesmu svētku 
devumu, iezīmē bērnu un jauniešu īpašo vietu pasaules kultūras kar-
tē, kārtējo reizi apliecina Rīgas potenciālu piesaistīt jaunību, mākslu 
un radošumu.

BAIBA ŠMITE, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta Kultūras pārvaldes priekšniece, vērtē: “Izstādes iekārtojums 
veidots kā trīs simetriski centrētu objektu grupa, kurā katrs objekts 
ir kā vertikāli novietota bilžu grāmata, kas, ieejot tajā, ļauj ieskatīties 
katrā grāmatas lappusē. Jauno mākslinieku darbi atklāj krāsainu, poē-
tisku un fascinējošu pasaules skatījumu.”

PĒTERIS ZILBERS, izstādes dizainers, zilbersdesign.com” (infor-
mācija no izstādes organizatoriem: vertibusakta.lv) izsaka atzinību: 
“Priecājamies vēstīt, ka izstādes dalībnieku vidū ir arī Krimuldas 
MMS audzēkņi Jete Patrīcija Kublicka, Melisa Šica, Ingrīda Ignato-
va un Loreta Arhipova. Pedagogi, kuri darbojušies ar bērniem: Evita 
Kurtiņa, Irēna Olekša, Liene Kaļva. Visi, kuriem iznāk būt Rīgas cen-
trā, aicināti aplūkot šo vērienīgo bērnu un jauniešu mākslas izstādi, 
uzzināt, kas ir lielākā vērtība mūsu jaunās paaudzes acīs un sirdīs!”

Bija interesanti iepazīt Kurzemes piekrastes dabu un jūru

Rīgā, Esplenādē 10. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 
"Vērtību sakta" apskatāma līdz 13. oktobrim. Foto no KMMS arhīva
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 atzīmējam Eiropas kultūras mantojuma die-
nu un šī gada tēma ir būvkultūra. Kultūras 
jēdzienam ir plašs definīciju klāsts, bet tās 
vieno, ka kultūra nav iedzimta, bet iegūta 
un veidojusies sadarbības un mijiedarbības 
rezultātā. Ēkām ir zināma līdzība – tās ir 
veidotas mūsu pašu rokām un līdzekļiem, 
tās ir mūsu sapņu un iespēju piepildījums.

Prieks redzēt realizāciju pirms diviem ga-
diem dzimušajai idejai – uzzināt par Lēdurgas 
vēsturisko centru un tieši par ēkām vēl vairāk 
un radīt vienotu materiālu – maršrutu. Tā tapa 
šie stendi. Šis maršruts ir kā papildu apskates 
objekts dendroparka apmeklētājiem.

Lēdurdzieši, Lēdurgas viesi, lai jaunā 
ietve padara drošāku ceļu, rosina vēlmi būt 
fiziski aktīviem, lai vēsturiskās ēkas un jau-
nie informatīvie stendi vēl vairāk nostiprina 
lepnumu par seno kultūrtelpu – Lēdurgu, kā 
arī rosina pašus nozīmīgiem un paliekošiem 
darbiem! Paldies iedzīvotājiem, kas iesaistī-
jās vēstures materiālu vākšanā!”

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 
apmeklēt abas baznīcas, tiekoties ar luterā-
ņu baznīcas mācītāju Osvaldu Migloni un 
pareizticīgo baznīcas priesteri Pāvelu Kuš-
narjovu. Interesants fakts, ka Jāņa Kristī-
tāja pareizticīgo baznīca atrodas trīs ceļu 
krustcelēs.

Pie Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatsko-
las pasākuma apmeklētāji varēja izmēģināt 
spēkus novusa spēlē, izskriet jautru stafeti 
piepūšamajās atrakcijās un pavadīt laiku 
radošās darbnīcās. Motokluba “Livonija” 
motobraucēji pie Dzirnavezera, kur blakus 
atrodas biedrības mītnes vieta – magazī-
nas ēka, pasākuma apmeklētājus priecēja 
ar saviem spēkratiem. Dzirnavezers bija 
pieturas punkts arī Krimuldas novada brīv-
prātīgajiem ugunsdzēsējiem – šeit varēja 
ne tikai apskatīt tehnisko nodrošinājumu, 
bet arī izmēģināt ūdens strūklas palaišanu. 
Lēdurgas estrādi piepildīja spēks – puiši un 
meitenes piedalījās armvrestlinga un pauer-
liftinga sacensībās. Savukārt pasākuma no-
slēgumā Kamolīša parkā norisinājās māks-
linieka Ināra Helmūta grāmatas “Saskares” 
atvēršanas svētki ar autora piedalīšanos un 
stāstiem ne tikai par grāmatas tapšanas pro-
cesu, bet arī tiem gadījumiem, kas palikuši 
ārpus grāmatas. Svētkus muzikāli papildi-
nāja Tomiņu ģimenes koncerts.

“Ārijas stādaudzētavā” saimnieko Ka-
rolis Treijs – brīnišķīgs stāstnieks un augu 
pazinējs. Šeit varēja iepazīties ar stādau-
dzētavas piedāvājumu, uzzināt interesantu 
informāciju par augiem un iegādāties tos. 
Šajā pieturā atradās arī ZAAO un URDAS 
telts, kurā varēja uzzināt visu par un ap vi-
des sadzēšanu un cilvēka nozīmi tajā.

Pasākums norisinājās no plkst. 14.00 līdz 
plkst. 17.00, ļaujot pasākuma apmeklētā-
jiem iepazīties ar vēsturisko informāciju 
par Lēdurgas ēkām, izmēģināt dažādas 
aktivitātes un baudīt Lēdurgas ainaviskās 
vietas.

Informācija un fotogrāfijas par  Lēdurgas 
vēsturiskajām ēkām pieejama arī Krimul-

Mākslinieks Vitolds Kucins ieauž tautas rakstu motīvus Lapu upē

Domes priekšsēdētāju Linardu Kumski patīkami pārsteidza jauniešu zināšanas par Lēdurgas 
vēsturi. Foto: Anrijs Požarskis

Novada ģimenes iepazīstas ar jaunajiem informācijas stendiem, Ilze Sakne stenda fotogrāfijās 
atradusi mammas un tantes attēlus. Foto: Ināra Miškina

Turpinājums no 1. lpp.
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Spēcīgākie iemēģina spēkus armvrestlinga un pauerliftinga sacensī-
bās. Foto: Anrijs Požarskis

Grāmatas “Saskares” autoru Ināru Helmutu ar dzīvesbiedri Laimu sveic 
Lēdurgas bibliotekāre Ina Jēkabsone. Foto: Ināra Miškina

das novada domes mājaslapā krimulda.lv, kur plānots to regulāri 
papildināt.

Interesenti Reģionālajā televīzijā var atrast Santas Baumanes 
veidotu sižetu par pasākumu.

Priecājamies par novada spēcīgajām ugunsdzēsēju biedrībām.
Foto: Nauris Slokenbergs

Jaunieši iemēģina ērģeļspēli. Foto: Anrijs Požarskis
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Krimuldas novada domes sēdē 28. augustā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par ēkas (būves) uzņemšanu bilancē.
1. Ēkai (smagās tehnikas garāžai) piešķirt adresi: “Garāža Nr. 3”, In-

ciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
2. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības bilancē ēku-smagās tehni-

kas garāžu, ar adresi “Garāža Nr. 3”, Inciems:
 2.1. garāžas ēka, ar kopējā platību pirms būves kadastrālās uzmērī-

šanas veikšanas   73 m², stāvu skaits – 1; 
 2.2. būves pamati – monolītais betons;
 2.3. būves ārsienas – gāzbetona bloki, koka karkasa konstrukcijas;
 2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Krimuldas novada domes izpilddi-

rektors L.Ozols
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu, dokuments, kas pazi-
ņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā 
no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsū-
dzēt  Administratīvajā rajona tiesā, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2019.g. 30.augusta 
lēmumā “Par dzīvojamās mājas “Piekrastes”, Raganā,  sadalīšanu 
dzīvokļu īpašumos”.
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2019.g. 30.augusta lēmu-
ma “Par dzīvojamās mājas “Piekrastes”, Raganā, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov.,  sadalīšanu dzīvokļu īpašumos” lemjošās daļas 2.punktā, 
precizējot  2. un 3. dzīvokļa platības  un papildinot lēmumu ar vārdiem  
“un dzīvoklim piekrītošo zemes daļu” un papildinot tabulas ceturto ko-
lonu ar vārdiem “no ēkas un zemes”, izsakot lēmuma 2.punktu  sekojošā 
redakcijā:
“2. Noteikt dzīvojamai mājai ar adresi “PIEKRASTES”, Ragana, kas 
sastāv no 3 dzīvokļiem un nedzīvojamās telpas, dzīvokļu kopīpašuma 
domājamās daļas un dzīvoklim piekrītošo zemes daļu:

Dzīvokļa Nr. Telpu grupas kopē-
jā platība m² Izmantošanas veids

1. 38,5 dzīvoklis
2. 38,7 dzīvoklis
3. 21,7 dzīvoklis

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2020.g. 29.maija lē-
mumā “Par  nosaukumiem ielām  detālplānojuma teritorijā,  īpašu-
mā ar adresi Ernesta Sovera iela 1, Sunīšos”.
Izslēgt no lēmuma lemjošās daļas 6.ielas nosaukumu (Krimuldas aleja) 
un izteikt lēmumu sekojošā redakcijā:
“Apstiprināt detālplānojumā īpašuma Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes vienībā paredzētajām ielām se-
kojošus nosaukumus (skatīt pielikumu):
1.ielai-Zaļā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
2.ielai-Nākotnes iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
3.ielai-Klusā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
4.ielai-Hermaņa Liepiņa iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
5.ielai-Centra iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.”
 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”  deputāts Nauris Bokšs nepiedalās lēmuma pie-
ņemšanā
1. Piekrist 2,85 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  

īpašuma “Jauntaigas”.
2. Izpildīt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehnis-

ko noteikumu Nr. . Z-1-27/79 prasības:
 2.1. Meža ierīkošanas realizācijas rezultātā nav pieļaujama meliora-

tīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās.
 2.2. Apmežojot platības nedrīkst ietekmēt blakus esošo vai arī citu 

īpašumu hidromelioratīvo stāvokli.
 2.3. Neapmežot ekspluatācijas aizsargjoslu gar valsts nozīmes 

ūdensnoteku Pēterupe. 
 2.4. Ja apmežošanas rezultātā hidromelioratīvais stāvoklis minētajās 

platībās pasliktinās, sertificētam speciālistam izstrādāt nosusināša-
nas sistēmu pārkārtošanas projektu.

 2.5. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, vai 
akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu 

nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot 
ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļā.

 2.6. Pēc apmežošanas paveikšanas īpašniekam jāiesniedz izmaiņas 
meliorācijas kadastrā Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekusta-
mie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorā-
cijas nodaļā.

 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas līgu-
ma pagarināšanu.
1. Ar 2018.g. 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI  īpašuma “Liepi-

ņas”, platība 1,4 ha.
2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes kadas-

trālās vērtība gadā un PVN. 
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

PERSONU.
 Par zemes iznomāšanu
1&
1. Ar 2020.g. 1.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 
0,4 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

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

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

PERSONU.
5. Atcelt Krimuldas novada domes 2020.g. 28.februāra lēmuma “Par 

zemes iznomāšanu”.
2&
1. Ar 2020.g. 1.septembri  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimul-

das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā  esošajā zemes  vienībā 
ar nosaukumu “Zeme pie Zutiņiem”,   Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

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

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

PERSONU.
 Par n/ī  “Braslas karjers”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., atsa-
vināšanas procesa uzsākšanu.
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”  deputāts Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pie-
ņemšanā
1. Noteikt ka n/ī “Braslas karjers”, platība 3,2 ha, nav nepieciešams 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Braslas karjers”.
3. Noteikt zemes īpašuma “Braslas karjers” atsavināšanas veidu- pār-

došana atklātā izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Braslas karjers” 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  īpašuma  “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  at-
savināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt, ka n/ī “Jaunmiezīši”, zemes vienība 3,3 ha platībā, ir starp-

gabals.
2. Noteikt, ka n/ī “Jaunmiezīši” nav nepieciešama pašvaldības funkciju 

veikšanai.
3. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Jaunmiezīši”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..
4. Īpašuma “Jaunmiezīši” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar pre-

tendentu atlasi.
5. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Jaunmiezīši” no-

vērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 



KNV 2020 Nr. 15 – SEPTEMBRIS II 9
6. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-

nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  īpašuma  “Jauntenisītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  
atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt, ka n/ī “Jauntenisītes”, zemes vienība 5,8 ha platībā, ir starp-

gabals.
2. Noteikt ka n/ī “Jauntenisītes” nav nepieciešama pašvaldības funkci-

ju veikšanai.
3. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Jauntenisītes”.
4. Īpašuma “Jauntenisītes” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar 

pretendentu atlasi.
5. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Jauntenisītes” no-

vērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

6. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  n/ī “Karjers Ziedlejās”,  Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  
atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Karjers Ziedlejās”, platība 14,88 ha, nav nepiecie-

šams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī, 

zemes gabalam ar nosaukumu “Karjers Ziedlejās”.
3. Noteikt zemes īpašuma “Karjers Ziedlejās” atsavināšanas veidu- 

pārdošana atklātā izsolē.
4. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekus-

tamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
kad. Nr. 8068 008 0166, novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas li-
kumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas stan-
dartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par  n/ī “Kovaltiņi”,  Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Kovaltiņi”, platība 1341m², nav nepieciešams pašval-

dības autonomo funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Kovaltiņi”.
3. Noteikt n/ī “Kovaltiņi” atsavināšanas veidu- pārdošana atklātā iz-

solē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Kovaltiņi” novērtē-

jumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstip-
rinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  n/ī “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināša-
nas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Viesturi”, platība 6,38 ha, nav nepieciešams pašval-

dības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī, 

zemes gabalam ar nosaukumu “Viesturi”.
3. Noteikt zemes īpašuma “Viesturi” atsavināšanas veidu- pārdošana 

atklātā izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Viesturi” novērtē-

jumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstip-
rinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par  n/ī  “Zeme pie Putniņiem”,  Krimuldas pag., Krimuldas 
nov.,  atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Zeme pie Putniņiem”, platība 5,5 ha, nav nepiecie-

šams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Zeme pie Putniņiem”.
3. Noteikt zemes īpašuma “Zeme pie Putniņiem” atsavināšanas veidu- 

pārdošana atklātā izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Zeme pie Putni-

ņiem” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai orga-
nizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par īres līguma pagarināšanu.
1. Pagarināt ar PERSONU 2015.g. 7.maija Dzīvojamo telpu īres līgumu 

Nr. 144.15/7-6,  par pašvaldībai piederošā dzīvokļa, kopējā platība 
34,9 m², adrese “Zutiņi 2”-8, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  īri uz  
5 gadiem.

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

3. Īrnieks maksā n/ī nodokli par īpašuma “Zutiņi 2”, zemes daļu 
3802/62353 domājamo daļu apmērā. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagarināša-
nu.

5. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu PERSONAI.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpild-

direktoram L. Ozolam.
 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., Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteiku-

miem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt “Gar-
lība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas” direktora 1 amata likme ir 
EUR 1056 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi)”.

2. Ar 01.09.2020. noteikt, Skolēnu pārvadājumi - amata autobusa vadī-
tājs atalgojumu par 1 amata likmi  963 EUR (deviņi simti sešdesmit 
trīs euro, 00 centi), kas veido 40 stundu darba nedēļu.    

3. Ar 01.09.2019., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteiku-
miem Nr.445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt:

 3.1. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktora vietniekam iz-
glītības jomā, 1 amata likme ir EUR 844.80 (astoņi simti četrdesmit 
četri euro, 80 centi)”,

 3.2. Pirmsskolas izglītības iestāžu “Krimulda”, “Ezerciems” un Gar-
lība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogiem, 
logopēdiem, ka 1 amata likme ir EUR 790 (septiņi simti deviņdesmit 
euro, 00 centi)”,

 3.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas sociālajam pedagogam, 
pagarinātās dienas grupas skolotājam, bibliotekāram, ka 1 amata 
likme ir EUR 790 (septiņi simti deviņdesmit euro, 00 centi)”,

 3.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu  “Ezerciems”, Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolas izglītības  metodiķim, ka 1 amata likme ir 
EUR 874 (astoņi simti septiņdesmit četri euro, 00 centi)”,

 Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas bezcerīgo debitoru 
parādu par pusdienām norakstīšanu.
1. Norakstīt  Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas parādus  par ēdi-

nāšanas pakalpojumiem 5 audzēkņiem  par  kopējo summu 38,80 
eiro, saskaņā ar  pielikumu.

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu no-
došanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 4 cirsmas, kas atrodas īpašumā 

“Lauges”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 13,12 ha.
2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus. 
3. Izsoli veikt līdz 2020.g. 30.septembrim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpild-

direktoram. 
5. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objekta – cirsmas 
nekustamajā īpašumā “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objekta – cirs-

mas nekustamajā īpašumā “Mežs pie Palejām”, 4,19 ha kopplatībā, 
2020.g. 4.augusta izsoles rezultātus.

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot cirsmu SIA “R GRUPA”, ju-
ridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., par 
36 678,08 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
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3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada n/ī  “Mežs pie Imantām” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2020.g. 4.augusta Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Mežs pie Imantām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 7,06 ha kop-
platībā, izsoles rezultātus.

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot n/ī SIA “Dizozols”, juridiskā 
adrese: Beātes iela 5, Valmiera, par 38 254 EUR (trīsdesmit astoņi 
tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi).

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par precizējumu Krimuldas novada pašvaldības 31.07.2020. 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Grozījumi Krimuldas novada domes 
28.02.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Krimuldas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt precizētos Krimuldas novada pašvaldības 31.07.2020. 

saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Krimuldas novada domes 
28.02.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālajiem pakalpo-

jumiem Krimuldas novada pašvaldībā””.  
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spē-

kā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
 Par mācību maksas samazināšanu Krimuldas Mūzikas un māks-
las skolas “Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas” audzēkņiem.
1. 2020./2021. mācību gada 1.semestrī mācību procesu Krimuldas Mū-

zikas un mākslas skolā organizēt daļēji attālināti atbilstoši izglītības 
iestādes apstiprinātajam mācību procesa organizēšanas plānam. 

2. Grozīt Krimuldas novada domes 2017.g. 28.jūlija lēmuma “Par līdz-
finansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām 
Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 1.1.apakšpunktu, 
izsakot to šādā redakcijā:

 “1.1. Vizuāli plastiskā māksla – 4.50 EUR mēnesī;”. 
3. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktoram nodrošināt izglī-

tojamo likumisko pārstāvju informēšanu.
4. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa 

vietnē www.krimulda.lv.

Krimuldas novada domes  
ārkārtas sēdē 10. septembrī 

Par saistošo noteikumu
 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2019.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7  

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”” izdošanu

1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Gro-
zījumi Krimuldas novada domes 2019.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 7  “Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimul-
das novadā””.

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.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram.

Uzsākta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 
Sākusies pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas savie-

nības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā, 
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šajā kārtā nodarbinātām personām vecumā no 25 gadiem ir ie-
spēja izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs:

• būvniecība;
• drukas un mediju tehnoloģijas;
• elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un ko-

munikācijas tehnoloģijas;
• ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
• enerģētika;
• kokrūpniecība;
• ķīmiskā rūpniecība;
• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
• pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
• tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ra-

žošana;
• transports un loģistika;
• uzņēmējdarbība.
Limbažos iespējas mācīties piedāvā SIA Mācību un konsultā-

ciju centrs ABC (Limbažu vidusskolā) un SIA BUTS (Limbažu 
Valsts ģimnāzijā). Ir gan profesionālās pilnveides, gan profesio-
nālās tālākizglītības, gan modulārās profesionālās programmas. 
Pirmoreiz varēs apgūt 960 stundu tālākizglītības programmu 
“Namu pārzinis”, būs programmas būvtehniķu, šuvēju, metinā-
tāju un grāmatvežu apmācībai. Pilnveidot savas zināšanas varēs 
digitālā mārketinga un biznesa organizēšanas jautājumos. Kā 
Limbažos, tā arī Salacgrīvā un Krimuldā varēs apgūt profesio-
nālās pilnveides programmas “Datu analīze un pārstrāde” un 

“Projektu vadība”. Uz Salacgrīvu varēs doties tie, kurus interesē 
“Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija” un “Tūrisma pro-
duktu izstrāde”. Plašs programmu piedāvājums ir Cēsīs, Valmie-
rā, Rīgā un citviet.

Pieteikties piektajā mācību kārtā varēs līdz 22. oktobrim, 
aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvo-
tāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp 
jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba at-
tiecības, un strādājoši pensionāri. 

Nodarbinātas personas projekta laikā mācīties var divas rei-
zes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka 
vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. 
Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti 
var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas 
dienas.

Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies 
piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī.

Sākot ar piekto kārtu, mācību izmaksas 95% apmērā profesio-
nālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt 
profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības 
programmām, nodarbināta persona var saņemt arī atbalstu ceļa iz-
devumu segšanai (līdz 30 eiro mēnesī) uz kvalifikācijas prakses 
vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei nodarbinā-
tas personas līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu 
veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, 
ES fondu un valsts – 90%.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un 
atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta 
tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
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Krimuldas vidusskolas  
skolēnu autobusu maršruti 

2020./2021. mācību gadā no 14.09.2020
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

15.20 – Krimuldas vidusskola
15.30 – Eikaži
15.40 – Inciems 
15.55 – Turaida 
16.10 – Krimuldas vidusskola

7. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sunīši-Grasis

15.20 – Krimuldas vidusskola
15.30 – Sunīši
15.40 – Sanatorijas ceļa gals
15.45 – Bušelis 
15.50 – Grasis 
16.00 – Krimuldas vidusskola

8. maršruts 
Krimuldas vidusskola – Bīriņi – Pabaži

16.10 – Krimuldas vidusskola
16.20 – Bīriņi
16.30 – Pabaži
16.50 – Krimuldas Tautas nams 

9. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Lēdurga

16.55 – Krimuldas vidusskola
17.05 – Bīriņi

17.15 – Bīriņu – Eikažu krustojums
17.25 – Sēļi
17.35 – Lode
17.40 – Vanagi
17.45 – Lēdurgas bērnudārzs
17.55 – Aijaži
18.05 – Rentes  
18.10 – Vidriži
18.20 – Skultes
18.25 – Bīriņi

10. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sēnīte

16.55 – Krimuldas vidusskola
17.00 – Sunīši 
17.05 – Murjāņu SĢ  
17.10 – Loja 
17.20 – Sēnīte

11. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Inciems-Turaida

16.55 – Krimuldas vidusskola
17.05 – Sanatorijas ceļa gals 
17.12 Stenderes 
17.15 – Grasis
17.20 – Eikaži 
17.25 – Sūbri    
17.35 – Inciems 
17.55 – Turaida 
18.05 – Ragana 
18.10 – Sunīši 

Ja uz vietas būs tikai viens skolēnu autobuss, 
10. maršruts sāksies plkst. 16.20

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! 
Covid-19 ierobežošanai iespējamas izmaiņas maršrutos – lūdzam sekot līdzi!
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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.
Jēzus saka: Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie 

Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.  Mateja 
evanģ. 19:14 

Svētdienas skola bērniem divas reizes mēnesī 
svētdienās plkst. 11.00.

Tuvāka informācija pie svētdienas skolotājas Daces pa 
mob.t. 28380265

Mācītājs Fridrihs Kaptāns

Lēdurgas kultūras namā
03.10. plkst.14.00 Krimuldas novada 
Senioru diena
Sīkāka informācija un pieteikšanās zvanot pa 
tālr. 26157408 (Gunta);  26491016 (Tekla)

Līdz 12.11. kultūras nama mazajā zālē 
skatāma Aivara Romanovska gleznu  
izstāde “Īstenības pieskāriens’’

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

SVECĪŠU VAKARS
Turaidas kapos

4.oktobrī plkst. 16:00.
Mācītājs Didzis Seržāns 


