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Radošu, veiksmīgu, veselīgu 2021. gadu!
Krimuldas novada pašvaldības dome

Noslēdzies konkurss
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
Krimuldas novadā
23. decembrī noslēdzies konkurss “Skaistākais Ziemassvētku
noformējums” Krimuldas novadā. Šogad konkursā tika pieteikti 14
objekti, no kuriem septiņi objekti pieteikti kategorijā “Privātmājas”,
četri objekti kategorijā “Uzņēmuma ēka” un trīs objekti kategorijā
“Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”. Krimuldas novada pašvaldība
izsaka pateicību ikvienam novadniekam, kas rotā savas mājas, lai
svētkus padarītu gaišākus un radītu svētku noskaņu novadā.

Krimuldas novadā konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” kļuvis par svētku gaidīšanas laika tradīciju, kas priecē
ikvienu novadnieku un novada viesi.
Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada iedzīvotāju un
uzņēmumu aktīvu līdzdalību Ziemassvētku noformējuma veidošanā novada teritorijā. Konkursam pieteiktos objektus vērtēja žūrijas
komisija piecu locekļu sastāvā, savukārt interneta vietnē www.krimulda.lv norisinājās Simpātijas balsojums.
Par skaistākajiem, izdomas bagātākajiem un svētku sajūtu raisošiem Ziemassvētku noformējumiem Krimuldas novadā šajā gadā
kategorijā “Privātmāju noformējums” tiek apbalvoti:
1. vieta privātmājai “Gavēņu iela 8, Ragana”;
2. vieta privātmājai “Em. Melngaiļa iela 17, Lēdurga;
3. vieta privātmājai “Skaras”, Lēdurga;
Veicināšanas balva privātmājai “Saules iela 28”, Ragana;
Veicināšanas balva privātmājai “Kalnmudurgas”, Lēdurga;
Atzinība privātmājai “Jurjāņi”, Lēdurga;
Atzinība privātmājai „Krasti”, Ragana;
Atzinība privātmājai „Liepiņas” Lode, Lēdurgas pag.;
Atzinība privātmājai Saules iela 26, Ragana.
Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums”
tiek apbalvoti:
1. vieta daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Ausekļi”, Lēdurga;
2. vieta daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Rožu iela 2”, Turaida;
3. vieta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim “Ābeļu iela
4-14”, Ragana;
Veicināšanas balva daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim,
“Vētras” dz.1, Lēdurga;
Veicināšanas balva daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklim
“Skolas ielā 6”, 1. stāvā.

Uzņēmuma SIA “Vīnlejas” rotājums ieejai Turaidas skolas ēkā

Kategorijā “Uzņēmu ēku noformējums” tiek apbalvoti:
1. vieta uzņēmumam SIA “Apotheka 77”, Saules iela 1C, Ragana;
2. vieta uzņēmumam SIA "Džīva", Meistaru 3A-8, Ragana;
3. vieta uzņēmumam SIA “Vīnlejas” Turaidas skola;
Veicināšanas balva uzņēmumam SIA “Mazlauri”, Lēdurga;
Atzinība uzņēmumam “Rancho Ķiploks”, “Rūķīši”, Ragana.
Skatītāju simpātijas balvu, kuru noteica tiešsaistes balsojums
Krimuldas novada pašvaldības mājas lapā ieguva daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja “Ausekļi” Lēdurgā, par kuru nobalsoja 303 reizes.
Par konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Simpātiju
balvu bija iespēja balsot no 18. līdz 22. decembrim Krimuldas novada pašvaldības mājas lapā. Kopā par visiem objektiem nobalsoja
1429 balsotāji un konkursa galerija tika apskatīta 2154 reizes (unikālie skatījumi). Konkursa laureāti tiks sumināti tiklīdz epidemioloģiskā situācija valstī stabilizēsies.
Paldies visiem konkursantiem par svētku sajūtas radīšanu
Krimuldas novadā!
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Lai vienmēr ir doma, ko domāt!
Lai vienmēr ir līksme, ko līksmot!
Lai vienmēr sev sirdī spēj iekrāt
Tik gaismas, lai citiem var iedot!
		
/M.Svīķe./

Sirsnīgi sveicieni janvāra
gaviļniekiem:
Dzidrai Zilverei,
Ritai Valterei,
Līvijai Zembergai,
Verai Purplišai,
Dzintrai Eņģelei,
Gaidai Andersonei,
Rutai Antonovai,
Vijai Lasmanei,
Aušrai Pēkšēnai,
Vēsmai Ziedonei,
Ilzei Pētersonei,
Andrim Lizumam,
Maijai Kaņepei,
Alfonsam Gabalisam

Ziemassvētki iemirdzas
Krimuldas novadā
Krimuldas novada pašvaldība, sveicot
savus novadniekus un novada viesus,
2020. gada Ziemassvētkos dāvāja animāciju "Ziemassvētki iemirdzas Krimuldas
novadā". Trīs dienas Krimuldas novada
ciemos – Inciemā, Lēdurgā un Raganā,
iedzīvotāji un novada viesi, dodoties pastaigā, varēja iepazīties ar meža zvēriem,
kas meklēja un atrada svētku brīnumu!
Brīnumus košākus radīja SIA “CXT” un
SIA "International Fireworks Design".

nozīmīgajās jubilejās!

Iedzīvotāju ievērībai
informācija par
pašvaldībai
piederošo ielu, ceļu
un stāvlaukumu
uzturēšanu ziemā
Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu
un stāvlaukumu uzturēšanu, kas ietver arī
brauktuvju attīrīšanu no sniega.

Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši
visā valstī noteiktām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli. Krimuldas novada
domei piederošo ielu un ceļu saraksts ar
uzturēšanas klasēm ir pieejams mājaslapā:
www.krimulda.lv
Krimuldas novada teritorijā saskaņā ar
2020. g. 11. marta līgumu brauktuvju attīrīšanu no sniega nodrošina Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība
„MIEĻĒNI”, mob.t.29266364.
Valsts ceļu brauktuvju attīrīšanu no sniega nodrošina Latvijas Valsts ceļi, aktuālā
informācija un ceļu karte pieejama mājaslapā www.lvceli.lv. Pašvaldība budžeta
līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un
ceļu uzturēšanai, tāpēc servitūtu un privāto
ceļu tīrīšana jāveic to īpašniekiem. Par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem jāvienojas
ar jebkuru privāto pakalpojuma sniedzēju.
Priekšlikumus par pašvaldības brauktuvju attīrīšanas no sniega darbu kvalitāti var
iesniegt Krimuldas novada domē, Parka
iela 1, Ragana, Krimuldas pag., vai sūtot
e-pastu: dome@krimulda.lv.
Operatīvai saziņai:
Krimuldas novada domes izpilddirektors
Laimonis Ozols, mob.t.29120085,
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs
Linards Kumskis, mob.t.27757144.

Brīnumus var radīt arī šajā laikā

Svētku egles krāšņās pārvērtības priecēja ikvienu klātesošo

Uz mikli kļuva gaišāk no uguņu varavīksnes

Vislielākās pateicības visiem, kas piedalījās un noticēja, ka brīnumus var radīt arī šajā
laikā! Sirsnīgs paldies Austrai Hauks, kas noticēja, piekrita un radīja Krimuldas novada
meža zvēriņus, kas priecēja un priecēs ikvienu! Jurim Kaukulim par radīto mūziku un
meža zvēriņu balss radīšanu! Kopdarbs, kas silda sirdi!
Animācijas autore: Austra Hauks Mūzika un zvēru balsis: Juris Kaukulis.
Klātienē novadnieki pozitīvi novērtēja iespēju gūt pozitīvas emocijas ar pārdomāto un
košo svētku brīdi. Vairāki Inciema seniori, vērojot svētku egles krāšņās pārvērtības un
mazo uguņošanu, atzina, ka viņi par šo visu ir ne mazāk priecīgi kā bērni. Seniori izteica
pateicību Krimuldas novada pašvaldībai, īpaši domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim, par šo svētku noskaņas radīšanu!
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Siguldas slimnīcā uzsākta vakcinācija pret Covid-19
Jau no 11. janvāra Siguldas slimnīcā četros posmos uzsākta vakcinācija pret pret Covid-19. Kā pirmie vakcīnu saņēma Siguldas
slimnīcas un poliklīnikas darbinieki, sākot ar Dzemdību nodaļas,
Uzņemšanas nodaļas, Anestezioloģijas nodaļas, operāciju bloka
ārstniecības personām.
Pēc tam rindas kārtībā tiek vakcinēti Siguldas slimnīcas nomnieki,
darbinieki, kuri strādā Siguldas slimnīcas telpās, bet nav Siguldas slimnīcas darbinieki. Savukārt vēlāk vakcinācija notiks Siguldas plānošanas
reģiona (arī Krimuldas, Inčukalna un Mālpils) veselības aprūpes darbinieku vidū. Kā arī trīs Siguldas novada (divi Allažos un viens Siguldā)
sociālo aprūpes centru darbiniekiem un klientiem. Atbilstoši vakcinācijas grafikam, personas tiks nodrošinātas arī ar revakcinācijas poti.
Secīgi gan Siguldas slimnīcā, gan citās novada ārstniecības iestādēs
norisināsies arī citu sabiedrības grupu vakcinācija atbilstoši Veselības
ministrijas izstrādātajam vakcinācijas plānam, ar kuru ikviens var iepazīties Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

Siguldas slimnīcā 2020. gadā piedzimis 1171 mazulis

2020. gadā sasniegts līdz šim lielākais jaundzimušo rekords – Siguldas slimnīcā piedzimis 1171 mazulis: 551 meitene un 620 puikas,
kas ir par 109 jaundzimušajiem vairāk nekā 2019. gadā (1062).
2021. gada pirmajās dzemdībās Siguldas slimnīcā pasaulē nāca meitenīte, kuras vecāki uz dzemdībām Siguldā bija atbraukuši no Salaspils.
Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļā ik gadu pasaulē nāk vairāk
nekā 1000 mazuļi, un pērn, 2020. gada novembra sākumā, mēnesi ātrāk nekā 2019. gadā, tika sveikts Siguldas slimnīcā pasaulē nākušais
1000. dzemdībās piedzimušais mazulis. 2020. gada decembrī Siguldas
slimnīcā piedzimuši 85 mazuļi: 43 meitenes un 42 zēni.

Sporta skolas audzēkņiem tiks paplašinātas veselības
uzraudzības iespējas Siguldas novadā

Siguldas novadā šajā gadā plānots pilnveidot veselības uzraudzības sistēmu jaunajiem sportistiem, lai paralēli sportiskai slodzei un
sasniegumiem arī rūpes par veselību tiktu nodrošinātas sistemātiski visa gada garumā. Veselības uzraudzības mērķis ir nodrošināt
jaunos sportistus gan ar diagnostikas, gan rehabilitācijas, gan izziņas iespējām par veselības uzturēšanu pie fiziskas slodzes. Liela
loma jauno sportistu veselības uzraudzībā būs arī treneru un vecāku iesaistei.
Līdz šim Siguldas Sporta skolas audzēkņi līdz 10 gadu vecumam veselību pārbaudīja tikai pie ģimenes ārsta, iesniedzot Sporta skolā izziņu
par atļauju sportot ar paaugstinātu fizisku slodzi. Turpmāk arī jaunākie
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bērni varēs iziet pārbaudi Siguldas Sporta centra Sporta diagnostikā, ko
apmaksās pašvaldība. Sporta diagnostikā plānotās pārbaudes protokols
būs padziļinātāk vērsts gan uz vispārējo fizisko attīstību, gan uz fizisko
attīstību atbilstoši katra izvēlētā sporta veida specifikai.
2020. gadā Siguldas Sporta skolā darbu uzsāka fizioterapeits, kurš ar
minētajiem sporta ārsta vai ģimenes ārsta atzinumiem un rekomendācijām par bērnu un jauniešu veselības stāvokli, strādā ikdienā, lai palīdzētu treneriem individualizēt pieļaujamās treniņu slodzes, izstrādājot
specializētas treniņu programmas un novērojot atveseļošanās procesus
pēc traumām.
Tāpat 2020. gadā Siguldas novada pašvaldība uzsāka 140 Siguldas
Sporta skolas audzēkņu veselības uzraudzību Siguldas Sporta centra
diagnostikas piedāvātajās programmās: “Veselības uzraudzības programma jaunajiem sportistiem” un “Treniņu procesa uzraudzības programma pēctraumu periodā”, piešķirot vairāk nekā 10 tūkstošus eiro
no pašvaldības budžeta. Plānots, ka arī šajā gadā pašvaldība turpinās
finansēt Veselības uzraudzības programmas pakalpojumu 40 Sporta
skolas audzēkņiem ar augstu fizisko slodzi, bet Treniņa procesa uzraudzības programmas vietā pašvaldība finansēs 180 Siguldas Sporta skolas audzēkņu, kas jaunāki par 10 gadiem, veselības pārbaudi Siguldas
Sporta centra diagnostikā. Savukārt pēctraumu uzraudzību turpmāk
pildīs Siguldas Sporta skolas fizioterapeits.

Siguldas Jaunajā pilī apmeklētājiem tiks atvērta ekspozīcija
par Siguldas un Jaunās pils vēsturi

Kad stabilizēsies epidemioloģiskā situācija, pēc pārbūves un restaurācijas durvis apmeklētājiem vērs Siguldas Jaunā pils, kas ir
unikāla romantisma pērle Latvijas sirdī. Pilī tiks iekārtota ekspozīcija par Siguldas un Jaunās pils vēsturi, piedāvājot apmeklētājiem
izzināt ne tikai unikālos mākslas priekšmetus un pils interjeru, bet
arī interesantus faktus par pils izveidi, attīstību, tās saimniekiem
dažādos laikos.
Lai ekspozīciju iekārtotu, Siguldas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “DD studio”, kas vairākās ēkas pirmā un otrā stāva telpās,
kā arī torņa trešajā stāvā izvietos atraktīvus informācijas nesējus. Tie atspoguļos svarīgākos faktus par pili un par to, kāda bija pils un tās vairāku paaudžu īpašnieku loma Siguldas attīstībā un tapšanā par apkaimes
centru. Akcentēta tiks pils pārbūve 20. gs. 20.–30. gados, kad pils tika
izveidota par valstiski nozīmīgu kultūras centru un Latvijas garīgās inteliģences tikšanās vietu. Siguldas Jaunās pils apmeklētāji varēs uzzināt
arī par pils tapšanas pirmsākumiem, par Siguldas kā apdzīvotas vietas
rašanos un augstmaņu atpūtas vietu iesākumā tikai vasaras sezonās; neilgā laikā Siguldas kā izcilas kūrvietas atpazīstamību, kas tiek asociēta
ar citiem, attālākiem jau tolaik populāriem kūrortiem Šveicē.

Krimuldas novada VPVKAC – tuvāk dzīvesvietai
Laikā, kad valstī noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi, lai apturētu Covid-19 vīrusa izplatību, valsts iestāžu darbs norit attālināti,
klientus aicinot izmantot e-pakalpojumus. Konsultācijas iedzīvotājiem dažādu jautājumu risināšanā un pakalpoju sniegšanā tiek
nodrošinātas pa telefonu, bet filiāles, kas atrodas lielākajās pilsētās
klātienē apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Krimuldas novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ir izveidots ar mērķi nodrošināt valsts iestāžu
pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīves vietai un nodrošināt iedzīvotājus
ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem vienuviet.
Šeit pieejami populārākie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) un pašvaldības noteikti pakalpojumi. Iedzīvotāju iesniegumi tiek reģistrēti un nodoti atbildīgajiem speciālistiem jautājumu
risināšanai.
Pakalpojumu klāsts no 2020. gada decembra ir papildināts ar jaunu
pakalpojumu: Latvijas Nacionālā arhīva izziņa. To iespējams pieteikt
klientam interesējošā jautājumā- par darba stāžu; par mācībām; par dienestu bruņotajos spēkos; par nekustama un kustama īpašuma piederību,
privatizāciju; par tiesu spriedumiem (civillietās un krimināllietās); par
civilstāvokli: dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem
baznīcu grāmatās līdz 1919. gadam ieskaitot); par dzīvesvietu, ģimenes
sastāvu un citiem jautājumiem.
Iedzīvotājiem nepieciešamākie un biežāk izmantotie pakalpojumi ir

VSAA darba nespējas lapu (B lapas) iesniegšana, dažādu sociālo pabalstu pieprasīšana, VID saimniecisko darbību reģistrācija saistībā ar iedzīvotāju nodokļa nomaksu, attaisnoto izdevumu iesniegšana nodokļa
pārrēķinam, NVA iesnieguma iesniegšana reģistrējoties bezdarbnieka
statusam.
Papildus šiem pakalpojumiem klientu apkalpošanas centrā tiek izsniegtas arī Siguldas ID kartes. Siguldas novada ID kartes atlaižu programmā ir iesaistījušies vairāk kā 150 uzņēmumi. Pateicoties Siguldas,
Krimuldas un Mālpils novadu uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar novada identifikācijas kartēm var saņemt vairāk kā 220 pakalpojumus un
preces ar atlaidēm. Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot dažādas priekšrocības, apmeklējot kultūras, pašvaldības iestāžu un sporta pasākumus.
Atgādinām, ka uzņēmēju atlaides uzrādot ID karti ir pieejamas gan Siguldas, gan Krimuldas novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgi, taču pašvaldību piedāvātais pakalpojumu klāsts ir pieejams tikai tā novada ietvaros,
kur iedzīvotājs deklarējies.
Ārkārtējās situācijas laikā aicinām mūsu iedzīvotājus sargāt savu
veselību, izmantot un pieteikties apmeklējumam klātienē VPVKAC Raganā, Parka ielā 1, iepriekš zvanot uz tālruni 25549749 vai
rakstot uz e-pastu krimulda@pakalpojumucentri.lv.
Piesakoties apmeklējumam aicinām sagatavot personas apliecinošu
dokumentu, elektroniskās identifikācijas palīglīdzekļus un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.
Inese Ščerbakova Klientu apkalpošanas centrā
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Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā

Par Uzvarētāju un Zeltmatīti un viņu atvasi Lauvu: Eglīšu dzimtas sākotne
2. daļa

Anšlava un otra Eglīšu dēla Vidvuda
(1910?-2001?) māti vīrs mīlinošā vārdā dēvēja
par Zeltmatīti, jo ne tikai viņu, bet arī Eglīšu
ģimenes draugus un Marijas kolēģus valdzināja un apbūra viņas zeltsudrabotie krāšņie
mati. Daudz kas Viktora kā jaunradoša rakstnieka dzīvē būtu palicis nerealizēts, ja viņam
blakus nebūtu bijusi viņa Zeltmatīte, viņa
Marija. Par Viktora un Marijas cilvēciskajām
attiecībām plašāk var lasīt Maijas Krekles
romānā „Melanholiskais valsis”, kas vairāk
gan veltīts Emīlam Dārziņam, taču arī Marija tēlota daudzās lappusēs. Mariju bija viena
no nedaudzajām izglītotajām gadsimta mijas
latviešu sievietēm – viņa bija beigusi Rīgas
Lomonosova ģimnāziju, 1900. gadā ieguvusi
mājskolotājas tiesības, tad strādāja par Maldoņa ģimnāzijas skolotāju, bet vēlāk skolotājas
darbu turpināja Krievijā, kur nokļuva kara
gados. Marijai bija spilgts pianistes talants,
viņa pat domāja par studijām konservatorijā,
taču bērnu dēļ no šī nodoma atteicās. Viena no
viņas galvenajām aizrautībām bija franču literatūra. Viņa tulkoja latviski Barbē d’Orviljī
darbus, bet 30. gados Anšlavs organizēja viņas tulkoto Alfrēda de Misē „Noveļu” izdošanu, uzrakstīdams tām iejūtīgu priekšvārdu
un veidodams māksliniecisko ietērpu. 1926.
gadā, kad Marija pēc ilgstošas slimošanas
mira, Anšlavs dienasgrāmatā rakstīja: „Tas
bija (..) briesmīgi, man jāraud pat tagad rakstot, ar mammu tik zaudēts, ka nevar pateikt,
pat ne zaudēts, bet kaut kā savādāki.”
Marija pēc savas dabas bija aizrautīga un
savā pārliecībā droša savu vēlmju īstenotāja.
Viņa pirmā rakstīja Viktoram, pirmā atzinās
mīlā uz viņu un „(..) sākumā iniciatīva piederēja Marijai. Viņa bija apņēmīga, strauja, apveltīta ar dziļām, noturīgām jūtām, asu prātu un
izteiktām mākslinieciskām tieksmēm. Mīlestība viņai nozīmēja dzīve satura piepildījumu,
un viņa meklēja cilvēku, kas būtu tā vērts, lai
tam ziedotu visu savu dzīvi. (..) Viņa meklēja
varoni ar ērgļa skatienu un lielām kaislībām”.
(V.Vāvere) Dienasgrāmatā Marija ierakstījusi: „Eglīša dvēsele mani aicina un velk, un
es atdodos ar visu, bez atgriešanās.” Savukārt

Viktors Marijai rakstījis: „(..) man vēl neviens
nav [tik] tuvu stāvējis. Tu man esi nesalīdzināmi tuvu. (..) Un galvenais – mūsu tuvums
nesalīdzināmus dārgumus izcēlis...” Viktoram Marija ir ne tikai Mūza un galvenā iedvesmotāja, rosinātāja radošai aktivitātei, bet
arī visu turpmāko ceļu uzticīga līdzgaitniece.
1909. gadā, publicējot poēmu „Pelēkais barons”, Viktors to ievadīja ar dāvinājuma veltījumu, kurā bija rakstīts: „Manai uzticamai un
augstsirdīgai kundzei Marijai, kurai vienīgai
pateicoties esmu varējis paplašināt savas zināšanas, padziļināt piedzīvojumus un kā vienus,
tā otrus iznēsāt domās līdz viņu noderībai
nogatavotā mākslas mākslas darbā. Dziļā pateicībā un padevībā Autors.” Marijai piemitis
spilgts sievišķs šarms. Par šo šarmu Viktors
rakstījis vēl pirms laulībām 1904. gadā, kuras
notika par spīti viņas praktisko vecāku nepatikai pret Marijas vienīgo iecerēto: „(..) kas tu,
Marij, esi par radījumu! Vienmēr viss deg,
kā straume dreb, iet kā pa miglas plīvuri, pa
padebešu maliņu. Un visu redz, visu jūt – tik
smalki, kā kad katra miesas punktiņa varētu
redzēt, dzirdēt.” Zīmīgs ir arī muzikoloģes
Zanes Gailītes viedoklis, kurā uzsver, ka :
„(..) stiprā un inteliģentā Marija (..) sev blakus
izvēlējusies tīkamāko, līdzvērtīgāko, stiprāko
cilvēku – tādu, kas daudz grib, gatavs drosmīgi mēģināt, meklēt, kļūdīties, pastāvēt par
savu pārliecību un ir drošāks par sevi. Tas ir
dzejnieks Viktors Eglītis – gana īpatns un radošs, ar lielu idejisku nozīmi latviešu tā laika
literatūrā, un arī gribas un pārliecības viņam
atliku likām, tik daudz, ka pietiktu vairākiem
censoņiem.”
Marijas personības valdzinājums saistīts
ne tikai ar viņas inteliģenci, kaut gan arī tas,
protams, nav mazsvarīgi. Eglīšu ģimenē materiālais nekad netika izvirzīts par galveno,
un tajā ir liels Marijas nopelns. Viņai galvenais, kā rakstījusi kādā vēstulē: „Ne kaislība,
ne tukšas laimes meklēšana mani vada, bet
kaut kas, kas ir mūžīgs.” Lielā tiesā garīgo
gaisotni Eglīšu mājās noteica tieši Marija.
„Viņas klātbūtne palīdzēja atraisīties radošām
iecerēm, ap viņu (..) allaž bija īpaša, pacilājoša

Marija Eglīte. Ap 1902. gadu

gaisotne.” (V.Vāvere) Viens no Eglīšu tuvajiem cilvēkiem, rakstnieks Kārlis Štrāls, jau
pēc Marijas nāves rakstījis: „Nekur, nevienā
namā neatceros iegājis tik īstā un patiesā tīru
mākslas interešu atmosfērā kā pie viņa [Eglīša] un viņa nelaiķes kundzes. [Tur bija] sajūtama tuva pieskaršanās tai daiļuma pasaulei,
par kuru mēs, pārējie „jaunie”, visi bijām tikai
sapņojuši.” Viens no mākslinieciski un cilvēciski cildenākajiem pieminekļiem Marijas
personībai un mūžam ir Viktora 1934. gadā
publicētā poēma 127 sonetos „Dievu sūtne”.
Tās ievadā Viktors raksta: „Ar viņu [Mariju]
dzīvodams, es fanātiski ticēju dvēselei un garam un, viņai mirstot, – arī garu valstībai un
Dieva mūžībai (..). Viņa man ir dzīva personība, un mūsu ne šīs zemes laulība nekad nemitēsies, bez viņa skaidrās dvēseles svētības
es dzīves vairs nevaru pieņemt...” Zīmīgi abu
vecāku – Marijas un Viktora – nozīmi jaunā
Eglīša un slavenākā Eglīša personības tapšanā uzsvērusi arī Zane Gailīte: „(..) Anšlavs Eglītis (..) meistarībā pārspēs tēvu un (..) [viņam]
būs abu vecāku stiprā un gudrā daba.” Dzimta
veidoja Anšlava personību, un par to viņš visu
mūžu bija pateicīgs abiem vecākiem.
(Turpinājums sekos)
Viesturs Vecgrāvis,
LU emeritētais profesors

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā
skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.
Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projekta komanda īpaši uzsver šīs pieteikuma anketas nozīmi,
aicinot to aizpildīt rūpīgi – tā ir ļoti būtiska atlases procesa daļa un
nav tikai formalitāte. „Izmantojiet šo iespēju analizēt un aprakstīt savu
līdzšinējo sniegumu, parādīt mums, ko esat darījuši un sasnieguši, jo
novērtēt varam tikai to, ko zinām,” kandidātus aicina Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja.
Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs
izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universi-

tātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks
piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām
Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.
Par projektu „Mācītspēks”
Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu
un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā „Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju
gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām.
Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Papildu informācija:Klinta Mežapuķe
Projekta „Mācītspēks” sabiedrisko attiecību speciāliste
klinta.mezapuke@prae.lv
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Apsprieda Jaunsardzes centra paveikto aizvadītajā gadā
17. decembrī norisinājās Aizsardzības ministrijas rīkotā Jaunsardzes centra gada noslēguma konference, kurā struktūrvienības pārstāvji izvērtēja paveiktos uzdevumus, kā arī apsprieda
turpmākās aktivitātes izaicinājumus.

Gandarījumu par Jaunsardzes centra instruktoru darbu jauniešu
sagatavošanā pauda aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
“Jauniešu izglītošana ir būtiska visaptverošas valsts aizsardzības
sistēmas sastāvdaļa. Jaunsardzē un Valsts aizsardzības mācībā apgūstāmās prasmes bērniem un jauniešiem dod iespēju gūt zināšanas un iemaņas, lai augtu par drosmīgiem un kritiski domājošiem
mūsu valsts iedzīvotājiem. Esmu patiesi gandarīts par Jaunsardzes
centra darbu un pasakos visiem instruktoriem par viņu augsti profesionālo darbu.”
Atgādināsim, ka Saeima 3. decembrī trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto likumprojektu par
valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi. Likums noteiks, kā bērni un jaunieši tiek izglītoti valsts aizsardzībā – kā tiek organizēta
Jaunsardze un īstenota jaunsargu interešu izglītības programma,

kā arī to, kā tiek īstenots valsts aizsardzības mācības priekšmets.
Valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi var apgūt jau no
2018./2019.mācību gada, bet ar 2024./2025.mācību gadu valsts aizsardzības mācība kļūs par obligāti apgūstamu priekšmetu vidējās
izglītības pakāpē.
Valsts aizsardzības mācības priekšmets sastāv no četrām mācību jomām, kas ir patriotiskā audzināšana, valsts un lokālā vēsture,
dzīves skola un militārā joma. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī
sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot
pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.
Savukārt attiecībā uz Jaunsardzi likumā regulēti jautājumi,
konkretizējot Jaunsardzes centra kompetenci jaunsargu izglītības programmas īstenošanā, uzsverot, ka izglītības process tiek
organizēts vecumam atbilstošās mācību grupās, kā arī nostiprinot
Jaunsardzes atribūtiku un jaunsargu zvērestu.

www.sargs.lv

Atgādinājums pašvaldības zemes nomniekiem

Aicinājums visiem pašvaldības zemes nomniekiem, kuriem
beidzies zemes nomas līguma termiņš, iesniegt iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai vai nomas izbeigšanai.
Iesniegumu var iesniegt Krimuldas novada domē un Būvvaldē.

Sīkāka informācija saziņai:
Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciāliste Anita Viškere:
tālr.67976859; mob.t.26454209
Nodokļu administratore Maija Indriča: tālr. 67976861
Aicinām sekot līdzi nomas līguma termiņiem!

Krimuldas novada Sociālais dienests
lūdz sniegt palīdzību Krimuldas novada ģimenēm
Iespējams Jūsu mājās ir drēbju skapis, grāmatu plaukts, salokāms
galds ar krēsliem un ledusskapis, kas vairs nav nepieciešams.

Lūgums sazināties ar Krimuldas novada Sociālo dienestu:
Inese Ince-Gavare mob.t.22017901,
e-pasts: inese.ince-gavare@krimulda.lv;
Kristīne Dzērve mob.t.28665039,
e-pasts: kristine.dzerve@krimulda.lv,

EKO laukumi turpina strādāt

No 21.decembra klientu konsultācijas iespējamas tikai EKO laukumu āra teritorijās (EKO laukumu iekštelpās konsultācijas netiek
sniegtas), jaunus līgumus iespējams slēgt tikai attālināti, sazinoties ar
Valmieras biroju pa tālr. 64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv (EKO
laukumos-birojos līgumi netiek slēgti, izmaiņas līgumos netiek veiktas), nav iespējami skaidras naudas norēķini.
1. ZAAO klientiem, kuriem ir tiešais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja lielgabarīta un būvniecības atkritumus nodot ar pēcapmaksu. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem minēto materiālu nodošanas iespējas jārisina ar savu māju
apsaimniekotājiem, kuri sazinās ar ZAAO par pakalpojuma veidiem. Iedzīvotājiem, kuri līdz šim nav ZAAO klienti, lielgabarīta un būvniecības atkritumu nodošana EKO laukumos jāatliek
uz laiku, kamēr valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija.
2. BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar ZAAO, ir iespējams saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem līguma
nav, izsniegšanas nepieciešamība ir iepriekš telefoniski jāsaskaņo ar ZAAO Valmieras biroju pa tālr.29225862, vienojoties par
to izsniegšanas vietu un laiku.
Apmeklējot EKO laukumus obligāti jālieto medicīniskā vai higiēniskā maska vai respirators! Visi materiāli jānodod ieturot 2 m
distanci no EKO laukuma pārziņa un nosaucot nepieciešamos reģistrācijas datus.
www.zaao.lv
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 27.11.2020. sēdes lēmumu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14

„Par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krimuldas novada dome
(turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība
saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.2. piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai
īpašumā;
2.3. pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība (turpmāk – Pretendents).
3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atrodas
Krimuldas novada administratīvajā teritorijā un tajā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai.
4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā
paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

II. Pretendentam izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja Dzīvojamā mājā esošie
dzīvokļu īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā ar likumu
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu
"Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu tajā esošo nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25
procenti no mājas kopējās platības;
5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25
procenti no Dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;
5.3. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un
apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība
vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums
par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai Dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto
daļu;
5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemoties saistības,
piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.
6. Uz Pašvaldības finansējumu nevar pretendēt, ja:
6.1. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējas parādsaistības
par visiem mājai sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un
mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) uz noteikumos norādīto
pieteikuma iesniegšanas dienu pārsniedz 15%, kas tiek aprēķinātas kā starpība starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku (t.sk. nomnieku) veiktajiem maksājumiem par minētajiem
pakalpojumiem iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā;
6.2. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas nolēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā
atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā,
tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā.
7. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 8. punktā

minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas
Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem
vai citiem finanšu instrumentiem.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

8. Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:
8.1. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes, tai skitā topogrāfijas izmaksas un autoruzraudzības izmaksas;
8.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas, esošā seguma izlases remonta būvdarbu izmaksas
(ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas);
8.3. būvuzraudzības veikšanas izmaksas;
8.4. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot
normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.
9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:
9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
9.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu
transakcijām;
9.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi u.c.;
9.5. projekta administrēšanas izmaksas;
9.6. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā
atbalstāmās.

IV. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
pasākumu līdzfinansējuma apjoms

10. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas Dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada
laikā ir ne lielāks kā 4000 euro, un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:
10.1. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei (tajā
skaitā, topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei) un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
10.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas)
Dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 3000 (trīs tūkstoši euro);
10.4. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai
stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70%
(septiņdesmit procenti) apmērā no būvdarbu izmaksām, bet ne
vairāk kā EUR 2000 (divi tūkstoši euro);
10.5. būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā
no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai
iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas
kārtība

11. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz Pašvaldībai pieteikumu (1.pielikums) un projekta
iesniegumu finansējuma saņemšanai (2.pielikums).
12. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Krimuldas
novada pašvaldības domes Finanšu un Attīstības komiteja (turpmāk
– Komiteja) viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas,
rakstiski paziņojot Pretendentam:
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12.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;
12.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie
dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
13. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram Pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma
daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu,
nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.
14. Ja Komitejas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, projekta
iesniedzējs kalendārā gada laikā Pašvaldības līdzfinansējumu var
saņemt, tiklīdz līdzekļi Pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.
15. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus
izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt Pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir
tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
16. Komiteja sagatavo Krimuldas novada pašvaldības domes lēmuma
projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Pēc pozitīva Krimuldas novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek paziņots, un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums par līdzfinansējuma saņemšanas
un izlietošanas kārtību.
18. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot
no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 60 procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.

19. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma
kontroli.
20. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas-nodošanas
aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir
tiesīga pārskatīt lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt
lielāks par sākotnēji piešķirto.
21. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā informēt par atbalstīto darbu gaitu.
22.Projekta īstenošanas laiks noteikts 10 (desmit) mēneši.
23. Pēc projekta īstenošanas 2 nedēļu laikā jāiesniedz projekta atskaite (3.pielikums). Visus izdevumus, ko veicis projekta iesniedzējs,
pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem, pievienojot grāmatvedības dokumentu kopijas un darbu
pieņemšanas – nodošanas aktus ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, ja attiecināms, veikto maksājumu apliecinošus dokumentus. Atskaite jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā, Parka ielā 1,
Raganā.
24. Gadījumā, ja noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā finansējums
netika izlietots vai arī tas tika izlietots citiem mērķiem, kas nav paredzēti līgumā vai projekta pieteikumā, Pretendents atmaksā Pašvaldībai saņemto finansējumu 100% apmērā.

VI. Paziņojums par projekta iesnieguma
iesniegšanu
25. Paziņojumu par projekta iesnieguma iesniegšanu Pašvaldība publicē
Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un
Pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv.
26. Paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norāda:
26.1. projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks
par 3 (trīs) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas datuma;
26.2. minimālo pieejamo finansējuma apjomu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
2.

3.
4.

5.

6.

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta
otrās daļas 5. punktu un piekto daļu.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošo noteikumu mērķis: nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs.
Saistošie noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā Krimuldas novada dome piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus;
- dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas veikšanas nosacījumus.
Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Krimuldas novada
vidi pašvaldības teritorijā.
administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuriem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti
īpašumā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju".
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības
teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības izpilddirektors šo noteikumu paredzētajā kārtībā.
Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pašvaldībā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Dronu lietotājiem stingrāki noteikumi
2021. g. 1. janvārī stājas spēkā grozījumi likumā “Par aviāciju”,
kuros ietvertas tiesību normas, kas nepieciešamas, lai piemērotu
Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktus par bezpilota gaisa kuģiem, kā arī tiesību normas, kas paredz administratīvo atbildību
par pārkāpumiem dronu pilotēšanas jomā. Līdz šim dronu pilotēšanas prasības noteica Ministru kabineta noteikumi. Izmaiņas
attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem neatkarīgi no
veikto lidojumu mērķa vai drona masas un izmēra. Lai izpildītu likuma prasības, no 5. janvāra ir iespēja attālināti reģistrēties jaunajā bezpilota gaisa kuģu jeb dronu e-pakalpojumu portālā e.caa.lv.
Īsumā
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami
bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” zaudēs

spēku 2021. g. 1. jūlijā.
• Tiesību normas, kas paredz dronu pilotēšanas noteikumus nacionālā līmenī, noteiktas likumā “Par aviāciju”.
• Ar bezpilota gaisa kuģiem saistītie jautājumi tiek reglamentēti
vienotā Eiropas Savienības regulējumā.
• Jaunais regulējums attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai bezpilota gaisa
kuģa masas un izmēra (tostarp rotaļlietām).
• Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs kategorijās: “Atvērtā”, “Specifiskā” un “Sertificētā”.
• Noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem dronu pilotēšanas jomā.
Izvērsta informācija atrodama:
www.lvportals.lv
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Jebkurš interesents tiešsaistē var apgūt darba meklēšanā
noderīgas zināšanas, kā arī mācīties finanšu pratību
Jebkurš cilvēks, kuram ir interneta pieslēgums, jebkurā viņam
ērtajā vietā un laikā var tiešsaistē apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas, kā arī mācīties finanšu pratību, ar portāla Latvija.lv starpniecību autorizējoties Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) CV un vakanču portāla e-mācību sadaļā,
kur lietotājiem pieejami e-mācību moduļi “Kā veidot efektīvu
darba meklēšanas stratēģiju”, „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” un „Mana
nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas izstrādāti NVA
īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

NVA e-mācību modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” jebkuram interesentam attālināti ļauj apgūt
darba meklēšanas metodes, iemācīties, kā efektīvi strukturēt
darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba
meklēšanas rīcības plānu. Mācību saturs ir sakārtots trīs sadaļās: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”.
Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu,
prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba
meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba
situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti
teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums –
5 akadēmiskās stundas.
E-mācību moduļa “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” pirmā tematiskā daļa sniedz zināšanas par motivācijas vēstules saturisko un tehnisko sagatavošanu,
tiek skaidrots, kas ir motivācija, kur motivāciju gūt, kāda ir motivācijas vēstules nozīme, kā paredzēt darba devēja vēlmes, ar ko
atšķiras motivācijas vēstule no pieteikuma vēstules, kādā secībā
ir jāraksta motivācijas vēstule, kā tā ir jānoformē. Mācību tēmās
ir iekļauti arī testi, kas palīdzēs individuāli noskaidrot motivāciju
un noformulēt vēlmes darba meklēšanā, piedāvāti arī motivācijas vēstuļu paraugi. Savukārt moduļa daļā “Sagatavošanās darba
intervijai un darba intervijas norise” ietverti padomi, kas jādara
pirms doties uz darba interviju, kā ģērbties un izskatīties, kā radīt

labu priekšstatu par sevi, kā sevi prezentēt, kā pārvarēt psiholoģiskās barjeras, kā rīkoties pēc darba intervijas u.c. Mācību kursā ir
iekļauti testi, kā arī interaktīvā veidā var modelēt darba interviju.
Mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests, kas ir pieejams tikai tad, kad iepazīts viss e-mācību moduļa saturs.
E-mācību modulis „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība“ piedāvā iespēju iegūt zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu
nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu
nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un
finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību,
sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. Mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu
plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un
sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts teorētiskais skaidrojums, audio un
video materiāli, dialoga simulācijas, pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir 5 akadēmiskās stundas, bet mācību noslēgumā ir
jāizpilda pārbaudes tests.
2020.gada 11 mēnešos kopumā iespēju tiešsaistē apgūt darba
meklēšanā noderīgas zināšanas un finanšu pratību izmantojuši
6860 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, no tiem
mācības sekmīgi pabeiguši 4535 NVA klienti: finanšu pratību – 2174, efektīvas darba meklēšanas stratēģijas izveidi – 1724,
motivācijas vēstules izveidi un sagatavošanos darba intervijai –
637 dalībnieki.

Kā lietot e-mācību moduli?

1. solis. NVA tīmekļvietnes augšējā daļā jāuzklikšķina uz “CV
un vakanču portāls”;
2. solis. Jāuzklikšķina uz “Elektroniskie pakalpojumi”;
3. solis. Jāuzklikšķina uz “e-apmācība”, pēc tam – uz “Uzsākt
apmācību”;
4. solis. Jāautorizējas portālā “Latvija.lv”;
5. solis. Jāizvēlas e-mācību kurss;
6. solis. Jāuzsāk mācības;
7. solis. Mācību beigās jāizpilda zināšanu pārbaudes tests.

Sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideju konkurss
No 2020. g. 30. decembra līdz 2021. g. 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt
sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes
šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības
uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa
idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu
nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam
zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.
Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūcijas Altum finanšu atbalsta (granta) saņemšanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta
saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina
no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos Altum atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu
sasniegšanai − līdz 2022. g. 30. septembrim.
Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. g. 31. janvāra
pl.23.59, aizpildot un nosūtot LM mājaslapā ievietoto pieteikuma

veidlapu - https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss.
Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: registracija.su@lm.gov.lv vai caur portālu
www.latvija.lv.
Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot, zvanot pa
tālr. 64331834 vai rakstot uz e-pastu: registracija.su@lm.gov.lv.
Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā, Eiropas
Sociālā fonda projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, atverot apakšsadaļas "Normatīvie akti" un "Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss". https://www.lm.gov.lv/lv/
socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss
Sagatavoties konkursam var palīdzēt VEBINĀRU CIKLS: SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA 2020, kas ir pieejams
šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali
Konkurss tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists,
tālr.64331829
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LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu
izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi,
konsultācijām, apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
LIAA Siguldas biznesa inkubatora darbības teritorija: Aloja, Ādaži, Carnikava, Garkalne, Inčukalns, Krimulda, Limbaži, Mālpils, Salacgrīva, Saulkrasti, Sēja, Sigulda un
to novadi.

PIRMSINKUBĀCIJA

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota
biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā
uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl
nav pieejams plašam klientu lokam. Pirmsinkubācijas programma var būt noderīga arī
esošam un veiksmīgam uzņēmumam, kas
gribētu pārbaudīt jaunu ideju. Uzsvaru šī
programma liek uz uzņēmējdarbības prasmju
apgūšanu un tīklošanos, kā arī dalīšanos ar
idejām, pieredzi, padomiem un kļūdām.
Programmā ietilpst:
• konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
un biznesa idejas novērtēšanai
• biznesa prasmju un iemaņu apguve
• koprades telpa - uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (open office)
un biroja aprīkojums
• lekcijas, apmācības un semināri
Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek divas
reizes gadā, pavasarī un rudenī;
Pieteikuma veidlapa pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājas lapā:

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/
biznesa-inkubatori/saistitie-dokumenti

INKUBĀCIJA

Inkubācijas programmas atbalsts paredzēts uzņēmumiem (sīkie/mikro, mazie un
vidējie komersanti), kuri reģistrēti Latvijas
Republikas Komercreģistrā ne ilgāk par 3
(trīs) gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt
produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt
dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē
inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants
kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu.
Inkubācijas programmas dalībnieks piekļūst inkubatoru kopienai, koprades telpām
un semināriem, kas ir laba iespēja vairot savas zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanā.
Paralēli tam ir iespēja izmantot arī līdzfinansēšanas atbalstu.
Līdz 50% līdzfinansējums ir pieejams:
• prototipa un dizaina izstrādei
• grāmatvedības, juridiskajiem un mārketinga pakalpojumiem
• telpu īres izmaksām
• iekārtu un izejmateriālu iegādei, u.c.
Uzņemšana inkubācijai notiek divas reizes
gadā, pavasarī un rudenī.
Maksimālais inkubācijas termiņš – līdz
2023. g. 31.decembrim un/vai kamēr atbalsts
veicina attīstību;
Uzzini vairāk šeit!
Pieteikuma veidlapa inkubācijai pieejama
LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/
fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/saistitie-dokumenti

Neatbalstāmās nozares:
• Zvejniecība un akvakultūra
• Lauksaimniecības produktu primārā ražošana un pārstrāde
• Tirdzniecība, vairumtirdzniecība
• Finanšu starpniecība
• Komercpakalpojumi
• Azartspēles
Kontakti:
LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV2150, Latvija
Tālruni 62400903
E-pasts sigulda@liaa.gov.lv
Darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz
17.00
LIAA Siguldas Biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā un Magnetic Latvia biznesa inkubatoru mājaslapā.
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti
ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Sīkāka informācija par projektu pieejama
LIAA tīmekļa vietnē. Tur arī pieejamas pieteikuma formas, lai iestātos biznesa inkubatorā.
Siguldas Biznesa inkubators ir izveidots
ERAF Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās
nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

SLUDINĀJUMS

SLUDINĀJUMS

Krimuldas novada dome 2021.gada 2.februārī Parka ielā 1, Raganā,
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu rakstiskas izsoles ar augšupejošu soli:

Krimuldas novada dome izsludina nekustamā īpašuma (starpgabala)
“Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, platība 3,3 ha, otro mutisko izsoli ar augšupejošu
soli starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Izsolāmā
zemes
vienība

NodrošiIzsoles Izsoles
Izsoles
Kadastra Platība
nājuma
sākumcena solis
sākums
apzīmējums (ha)
summa
(EUR)
(EUR)
plkst.
(EUR)

“Jaunkalni”, 66560020709
Lēdurgas
pagastā
“Rītiņi”,
66560050129
Lēdurgas
pagastā

2,78

8 200

500

820

14.00

1,73

5 100

500

510

14.30

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos
noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021.gada 1.februāra plkst.17.00, sākot
ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402
AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.
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 vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

Īpašuma nosacītā cena 14 160 EUR, izsoles solis 100 EUR, izsoles nodrošinājums 1 416 EUR.
Izsole notiks 2021.gada 2.februārī plkst.15.00, Krimuldas novada domes
telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 1.februāra plkst.17.00. domes
Juridiskajā nodaļā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo
īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā līdz 2021.gada 1.februāra plkst.17.00.
Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402,
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.
Norēķini par starpgabala pirkumu jāveic trīs mēnešu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.
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Krimuldas novada domes sēdē 18. decembrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Izpilddirektora informācija
Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu
izpildi un aktivitātēm pašvaldībā.
 Par n/ī “Jaunkalni” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Jaunkalni”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 2,78 ha.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu 8200 EUR (kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 8000 EUR un administratīvajām
izmaksām (sludinājuma publicēšana un vērtētāju izmaksām)).
3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī izsoli.
4. Apstiprināt īpašuma “Jaunkalni” izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas
Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv.
 Par n/ī “Rītiņi”.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Rītiņi”, Lēdurgas
pag., Krimuldas nov., platība 1,73 ha.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu 5100 EUR (kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 4900 EUR un administratīvajām
izmaksām (sludinājuma publicēšana un vērtētāju izmaksām)).
3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī izsoli.
4. Apstiprināt īpašuma “Rītiņi” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas
Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv.
 Par n/ī “Zutiņi 2”-8 nodošanu atsavināšanai.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.8
ar adresi “Zutiņi 2”-8, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kopējo platību 34,9 m² un 3802/62353 kopīpašuma domājamās daļas no būves.
2. Noteikt dzīvokļa īpašumam cenu 5 700 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 5 600 EUR un administratīvajām
izmaksām (vērtētāju izmaksām).
3. Piedāvāt pirkt dzīvokļa īpašumu tā īrniecei PERSONAI par 5 700
EUR, nosūtot rakstisku piedāvājumu. Nesaņemot atbildi noteiktajā termiņā, uzskatīt, ka piedāvājums ir noraidīts.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Jaunmiezīši” pirmās izsoles rezultātiem un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 3,3 ha kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
2. Rīkot n/ī - zemes starpgabala “Jaunmiezīši” otro izsoli ar augšupejošu
soli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 procentiem (3 540 EUR), un
noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 14 160 EUR.
3. Apstiprināt n/ī - zemes starpgabala “Jaunmiezīši” otrās izsoles noteikumus.
4. Izsoli veikt līdz 2021.g. 15.februārī.
 Par n/ī “Braslas karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2020.g. 8.decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Braslas karjers”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 3,2 ha kopplatībā,
izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot N/ī SIA “BK GRUPA”, juridiskā
adrese: “Kāviņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par 11 600 EUR.
 Par n/ī “Zeme pie Putniņiem” izsoles rezultātu apstiprināšanu
1. Apstiprināt 2020.gada 8.decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Zeme pie Putniņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 5,5 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot N/ī SIA Vidzemes Putniņi, juridiskā adrese: “Lielputniņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par 19
200 EUR.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Garāža Zutiņi” izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Garāža Zutiņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 0,3 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU, par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes vienības “Garāža Zutiņi” pārdošanu par 2 800 EUR.
 Par n/ī “Garāža Nr. 3”, Inciemā atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Garāža Nr.3”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas

nov., platība 0,0113 ha, nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī apbūvētai zemes vienībai “Garāža Nr. 3”, Inciems.
3. Noteikt zemes īpašuma “Garāža Nr.3”, Inciemā, atsavināšanas veidupārdošana atklātā izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma “Garāža Nr.3” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.
5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā.
 Par palīgēku atsavināšanu zemes īpašniekam.
1. Noteikt, ka ēku (būvju) īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldības domei piederošās
ēkas.
3. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana pirmpirkumtiesīgai personai.
4. Uzdot N/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt ēku (būvju) īpašuma novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.
5. Uzdot Izsoles komisijai organizēt ēku(būvju) īpašuma “Krīvi”,
Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., atsavināšanas procesu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
 Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
1. Pašvaldības valdījumā esošā ūdenstorņa uzturēšanai slēgt ar z/s “Silmalas” zemes nomas līgumu par zemes gabala Zvaigžņu ielā 2, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nomu.
2. Noteikt, ka:
2.1. nomājamā zemes gabala platība sastāda 0,25 ha;
2.2. zemes nomas līgums slēdzams uz 10 gadiem;
2.3. zemes nomas maksa nosakāma 2,25% apmērā no zemes gabala
kadastrālās vērtības gadā.
3. Juridiskai nodaļai slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Silmalas”, N/ī un zemes lietu speciālistei organizēt tā reģistrēšanu
Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000576340, pēc Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu
komisijas saskaņojuma saņemšanas.
4. Izdevumus par zemes nomas līguma reģistrēšanu Rīgas rajona tiesas
Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000576340, sedz
Krimuldas novada dome.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai
1&
1. Nodot zemes vienības Skolas iela 4, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2769 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 4, Raganā, Krimuldas
pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr.4, īpašniekam PERSONAI atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 4414/141464 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā,
noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 4414/141464
domājamām daļām.
3. N/ī un zemes lietu speciālistei A.Viškerei, viena mēnešu laikā pēc vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona
tiesā.
2&
1. Nodot zemes vienības Skolas iela 6, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 3070 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 6, Raganā, Krimuldas
pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr.3, īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 7882/131401 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā,
noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 7882/131401
domājamām daļām.
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3. N/ī un zemes lietu speciālistei A.Viškerei, viena mēnešu laikā pēc vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona
tiesā.
 Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
1&
1. Ar 2021.g. 25.septembri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., zemes daļu 0,01 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
2&
1. Ar 2020.g. 4.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi A.Eglīša
iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,012 ha
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
3&
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas
nov., zemes daļu 0,1 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām”.
2. Noteikt nomas maksu 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&
1. Ar 2020.g. 1.septembri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā
ar nosaukumu “Ciemgaļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes daļu
0,23 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
5&
1. Ar 2019.g. 1.maiju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,054 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
6&
1. Ar 2020.g. 1.decembri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā
ar nosaukumu “Mazie Rīti”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes
daļu 0,16 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
7&
1. Ar 2019.g. 1.maiju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar
nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
8&
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi
Anšlava Eglīša iela 2, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,0465 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
9&
1. Ar 2020.g. 1.augustu turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībās:
1.1. ar adresi A.Eglīša iela 2, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas
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nov., zemes daļu 0,04 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
1.2. ar adresi A.Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
zemes daļu 0,046 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līgumu noslēgšanu.
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta
pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo
daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par dāvinājumu.
Nepieņemt dāvinājumā īpašuma “Ceļinieki”, Raganā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., zemes vienību, platība 0,62 ha.
 Par papildus līdzekļu piešķiršanu no 2020.g. 1.septembra līdz
2020.g. 31.decembrim pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
1. No 2020.g. 1.septembra līdz 2020. g. 31.decembrim Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolai
valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un
dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija)
EUR 1934 apmērā, t.sk.:
1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 1696.06;
1.2. piemaksām par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga
mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 238.39;
2. No 2020.g. 1.septembra līdz 2020. g. 31.decembrim Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju EUR 270 apmērā, t.sk.:
2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 236.27;
2.2. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī
pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 34.08.
3. Krimuldas novada pašvaldība nodrošina, ka pedagogiem piešķirtā
valsts budžeta dotāciju tiks izlietota šiem mērķiem.
 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 18.12.2020. veikt izmaiņas amata nosaukumā:
Juridiskā nodaļa – no “jurista palīgs-personāla speciālists” uz “jurista
palīgs”.
2. Ar 01.07.2020. noteikt PII “Ezerciems” - amata “vadītājs” atalgojumu
par 1 amata likmi EUR 1056, kas veido 40 stundu darba nedēļu.
3. Sakarā ar izmaiņām PII “Ezerciems” vadītāja amata atalgojumā, Finanšu nodaļai nodrošināt PII “Ezerciems” vadītājas atalgojuma pārrēķina
veikšanu no 01.07.2020. un starpību izmaksāt pie nākošās mēnešalgas.
4. Ar 01.01.2020. noteikt amata “medicīnas māsa” atalgojumu par 1 amata likmi, kas veido 40 stundu darba nedēļu, EUR 692 un speciālo piemaksu katras iestādes ārstniecības personai atbilstoši darba stāžam
ārstniecības jomā, Veco ļaužu mītnē “Pēterupe”, Krimuldas vidusskolā, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā un Pirmsskolas izglītības
iestādē “Krimulda”.
5. Sakarā ar izmaiņām medicīnas māsas amata atalgojumā, Finanšu nodaļai nodrošināt Veco ļaužu nama “Pēterupe”, Krimuldas vidusskolas
un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pamatskolā un PII “Krimulda” medicīnas māsas atalgojuma pārrēķina veikšanu no 01.01.2020. un
starpību izmaksāt pie nākošās mēnešalgas.
 Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
1. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
25. pantu piešķirto papildus finansējumu EUR 1716, vienreizēja atbalsta sniegšanai pedagogiem, nodrošināt piemaksas vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) 7.-12. klašu un
1.-6. klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.
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7.- 12.klase 1.- 6.klase
(piemaksa) (piemaksa)
EUR
EUR
1. Krimuldas vidusskola
1100
344
2. Garlība Merķeļa Lēdurgas
216
56
pamatskola
Kopā
1316
400
Izglītības iestāde

Kopā
1444
272
1716

2. Piešķirtais finansējums izlietojams līdz 2020.g. 31.decembrim
 Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 18 “Grozījumi Krimuldas novada 20.12.2019. Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 Par pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” vadītājas atbrīvošanu no amata.
Atbrīvot Karīnu Putniņu pēc pašas vēlēšanās no PII „Ezerciems” vadītājas
amata ar 2020.g. 31.decembri
 Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi
Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas
novadā”” izdošanu.
1. Izdot Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi Krimuldas novada 2015. g. 30.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju
darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevumā „Krimuldas Novada Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

 Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā
“Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku”
1. Grozīt 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku”
(prot. Nr. 16., 15.p.) pirmo daļu, izsakot to šādā redakcijā:
“Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē
ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, attālinātā mācību procesa laikā, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, lai sniegtu atbalstu Krimuldas novada pašvaldībā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam,
kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas.”
2. Grozīt 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku”
(prot. Nr.16., 15.p.) 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Par periodu no 09.11.2020. uz ārkārtējās situācijas laiku, nodrošināt
Krimuldas novada pašvaldībā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un
daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam, kuram mācību process norisinās
attālināti 11 (2020.g. decembrī-10) vai vairāk dienas, sociālo palīdzību,
mēnesī izglītojamajam piešķirot pārtikas paku 30 EUR vērtībā.”
 Par n/ī “Kovaltiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2020.g. 8.decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Kovaltņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1341 m2 kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot Nekustamo īpašumu PERSONAI par 1 500 EUR .
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 20. janvārī pl. 15.00
 Domes kārtējā sēde 29. janvārī pl.10.00

2021. g. 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts
2021. g. 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu
vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus1 var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt,
aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju
iesniegšanas termiņi:
pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz
līdz katra mēneša 15. datumam;
darba devēja ziņojums un pašnodarbinātas personas ziņojums2
jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam;
elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.
Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās
kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai3.
Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek
segtas senākās saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un
nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu

noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas
nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu
un labprātīgās nomaksas grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās
summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.
Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.
Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, VID veic apjomīgus modernizācijas darbus, līdz ar to var būt īslaicīgi traucēta VID IS
pieejamība.
Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu
konts”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu
konts”.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122670; 67122668    
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
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Krimuldas novada dome
AICINA PIETEIKTIES
uz Juridiskās nodaļas vadītāja amatu
uz noteiktu laiku
Prasības pretendentam:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
• vismaz 2 gadu praktiskā pieredze jurista darbā valsts vai pašvaldību institūcijās;
• vadības pieredze vismaz 2 gadus pēdējo 7 gadu laikā;
• vēlamas B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Pamatpienākumi:
• piedalīties domes lēmumu un citu normatīvo aktu projektu sagatavošanas un izskatīšanas procesos, nepieciešamības gadījumā
sniedzot atzinumu par to atbilstību vai neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• sagatavot spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus
normatīvo aktu (līgumu, koplīgumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju, lēmumu, rīkojumu u.c. juridiska rakstura dokumentu)
projektus, kuru izdošana ir domes kompetencē;
• koordinēt, organizēt un nodrošināt iepirkumu procesu norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;
• izstrādāt tipveida līgumus un citus juridiska rakstura dokumentus;
• izskatīt iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskus dokumentus, sniedzot atzinumu par to atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, izsakot iebildumus vai tos akceptējot;
• kontrolēt domes lēmumu un citu normatīvo aktu projektu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības
gadījumā sniedzot atzinumu par to atbilstību vai neatbilstību
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt domi tiesā, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās;
• konsultēt domes vadību, darbiniekus un domei pakļauto iestāžu
vadītājus juridiskajos jautājumos par pašvaldības kompetencē
esošajiem jautājumiem;
• kopā ar citām domes struktūrvienībām sagatavot priekšlikumus
par spēkā esošo domes lēmumu, nolikumu, instrukciju, rīkojumu un citu izdoto normatīvo aktu grozīšanu vai spēku zaudējušo
aktu atcelšanu;
• piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, nepieciešamības gadījumā komisiju sēdēs.
Piedāvājam:
• darbu uz noteiktu laiku ar atalgojumu 1469,00 EUR par amata
slodzi;
• interesantu un radošu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli, CV un pretendenta kvalifikāciju apliecinoša
izglītības dokumenta kopijas lūdzam sūtīt līdz 2021. g. 29. janvārim uz e-pastu: dome@krimulda.lv vai pa pastu: Krimuldas novada
dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,
LV-2144.
Uzziņas pa tālr. 67976868 vai 26515508.
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PII “Krimulda”
AICINA DARBĀ
pirmsskolas skolotāju
uz nenoteiktu laiku
Nepieciešamā izglītība un zināšanas:
• augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija – pirmsskolas skolotājs (var būt pedagoģijas students);
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta noteiktie
ierobežojumi strādāt izglītības iestādē;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte veicot amata pienākumus;
• labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē;
• ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• 1,0 amata slodzi (36 kontaktstundas + 4 metodiskās stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku ar atalgojumu 790,00 EUR pirms nodokļu samaksas;
• interesantu un radošu darbu;
• atsaucīgu kolektīvu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Darba uzsākšanas datums: 2021. g. 1. februāris.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2021.
Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) iesniegt: nosūtot uz
e-pastu solvita.dreimane@krimulda.lv ar norādi „Skolotājs” vai
pa pastu Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
LV-2144 vai iesniegt personīgi PII “Krimulda” vadītājai, iepriekš
vienojoties par laiku, zvanot pa mob.t. 27744029.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un tiks dzēsti divu mēnešu laikā
pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

PII “Krimulda”
AICINA DARBĀ
skolotāja palīgu
uz noteiktu laiku
Nepieciešamā izglītība un zināšanas:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• vēlamas zināšanas pedagoģijā un bērnu psiholoģijā.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta noteiktie
ierobežojumi strādāt izglītības iestādē;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte veicot amata pienākumus;
• labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē;
• ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• 1,0 amata slodzi (40 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku ar atalgojumu EUR 550,00 pirms nodokļu samaksas;
• interesantu un radošu darbu;
• atsaucīgu kolektīvu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Darba uzsākšanas datums: pēc vienošanās – šobrīd brīva vakance
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: līdz brīvās vakances aizpildīšanai.
Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) iesniegt: nosūtot uz epastu: solvita.dreimane@krimulda.lv ar norādi „Skolotāja palīgs”
vai pa pastu Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
LV-2144 vai iesniegt personīgi PII “Krimulda” vadītājai, iepriekš
vienojoties par laiku, zvanot mob.t. 27744029
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AS “Conexus Baltic Grid” informē
sabiedrību
Jūsu pašvaldības teritorijā atrodas Sabiedrībai piederoša Inčukalna pazemes gāzes krātuve (turpmāk – Inčukalna PGK),
kuras pamatdarbības procesi ir dabasgāzes iesūknēšana
(vasaras periodā), dabasgāzes uzglabāšana un dabasgāzes
izņemšana (ziemas periodā), kā arī Inčukalna PGK darbības
nodrošināšanai piesaistītās inženierbūves un komunikācijas,
kā arī gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāli dabasgāzes
transportēšanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. g. 5. decembra no-

teikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu nosūtam jums informāciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas
un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar
uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.
Komercpilnvarnieks,
Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta vadītājs
Arnis Liepiņš

INFORMĀCIJA
par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuves un dabasgāzes
pārvades sistēmas objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās
darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem avārijas gadījumā
I. Vispārīgā informācija par aprobežojumiem
AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) Inčukalna
pazemes gāzes krātuves (turpmāk – Inčukalna PGK) un dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektiem, inženierbūvēm
un inženierkomunikācijām (turpmāk visi kopā saukti – Objekti)
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas.
Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt
Inčukalna PGK un dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.
1. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22. pantu ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu to ekspluatāciju.
1.1. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass
- 15 metru attālumā no gāzesvada ass;
1.2. ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām - 6 metru attālumā;
1.3. ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem – 4 metru attālumā zemējuma kontūras;
1.4. ap dabasgāzes krātuves urbumiem - 50 metru attālumā no urbuma;
1.5. ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 10 metru attālumā no iežogojuma;
1.6. ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 10 metru attālumā no iežogojuma;
2. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un
cilvēku drošību Objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.
Ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas
stacijām – drošības aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pantu Objektiem ir noteiktas
šādas drošības aizsargjoslas:
2.1. gāzesvadam un gāzes regulēšanas stacijām ar darba spiedienu
virs 1.6 megapaskāliem un ar gāzesvada diametru:

2.1.1. līdz 300 mm – 75 metru attālumā;
2.1.2.300 mm līdz 600 mm – 125 metru attālumā;
2.1.3. 600 mm līdz 800 mm – 150 metru attālumā.
2.2. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un gāzes
regulēšanas un mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas
izbūvētas vai pārbūvētas pēc 2002.gada 1.septembra, tiek noteikta
ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:
2.2.1.25 metri no gāzesvada ass – ap gāzesvadiem ar spiedienu virs
1,6 megapaskāliem;
2.2.2. 100 metri – ap gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām;
2.3. ap dabasgāzes krātuves urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumiem, kuri nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas
kolektorslāni - 100 metru attālumā no urbuma;
2.4. ap dabasgāzes krātuves urbumiem, kuri atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni - 300 metru attālumā no urbuma;
2.5. ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 450 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām;
2.6. ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 300 metru attālumā.
3. Aprobežojumi aizsargjoslās
3.1. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. pantam:
3.1.1. vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un
Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros;
3.1.2. ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas,
izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus,
kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma;
3.1.3. aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un pārbūves darbi veicami
laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas
darbus, kurus var veikt jebkurā laikā;
3.1.4. pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto
zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus.
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās;
3.1.5. ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu
iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc
savstarpējas vienošanās;
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3.1.6. juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus,
kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem,
pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas
sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai - pēc savstarpējas vienošanās - objekta īpašnieks vai valdītājs;
3.1.7. juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda
attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības;
3.1.8. pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju
dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai
personai, - zemes lietotāju;
3.1.9. tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja
vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību.
3.2. Speciālie aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās saskaņā ar
Aizsargjoslu 56. pantu:
3.2.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
3.2.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas
vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3.2.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo
izrakteņu ieguvi;
3.2.4. aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un
pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm;
3.2.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;
3.2.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
3.2.7. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar
izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot,
ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;
3.2.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas
aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
3.2.9. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
3.2.10. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un
īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas;
3.2.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.2.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;
3.2.13. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas
darbus;
3.2.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:
• veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
• veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un
grunts planēšanas darbus,
• veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu
ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
• būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves;
• ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
• veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu
vai var bojāt šos objektus.
3.3. Speciālie aprobežojumi drošības aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu:
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3.3.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas
par dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes
noliktavu un krātuvju īpašnieku – pārbūvēt esošās ēkas;
3.3.2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas
būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
3.3.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
3.3.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
3.3.5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.3.6. aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas
staciju, gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru
staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu
gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo
avāriju gadījumā;
3.3.7. gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. panta sestās daļas noteikumus,
Sabiedrība norāda, ka jebkurai fiziskai un juridiskai personai, veicot darbus aizsargjoslā, ir pienākums saskaņot ar Sabiedrību jebkurus darbus Objektu aizsargjoslā, tajā skaitā:
4.1.1. pirms projekta dokumentācijas izstrādes uzsākšanas, jebkāda
veida būviecerei, saņemt no Sabiedrības tehniskos noteikumus, sūtot iesniegumu pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu:
info@conexus.lv;
4.1.2. pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas vai citu darbu veikšanas,
kas saistīts ar zemes rakšanas darbiem (noslēgt vienošanos
par zemes darbu veikšanu Objekta aizsargjoslā. Par vienošanās slēgšanas kārtību informācija saņemama Sabiedrības
Saimnieciskā nodrošinājuma Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļā uz tālruņiem: 67819027; 67443808 un
67819033. Iesniegums par rakšanas darbu saņemšanu jāsūta
pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14,
LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu: info@conexus.lv.
4.2. Aizsargjoslu likuma 61. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta
ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos
darbus.
4.3. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades
gāzesvada avārijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo vērtību
un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes piegādes pārtraukums
patērētājiem, tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj
iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Informatīvais materiāls sabiedrībai par
rīcību Inčukalna PGK un dabasgāzes pārvades
sistēmas avārijas gadījumā un paredzētajiem
aizsardzības pasākumiem
Šajā sadaļa apkopota informācija par bīstamību, kas saistīta ar
uzturēšanos Inčukalna PGK) objektiem noteiktākajās aizsargjoslās un dabasgāzes pārvades sistēmas objektiem noteiktajās aizsargjoslas.
5. Informācija par bīstamajām vielām, kas var izraisīt avāriju
5.1. Dabasgāze var izraisīt avāriju dabasgāzes pārvades sistēmā un
Inčukalna PGK.
Raksturīgās bīstamības:
1. kategorijas uzliesmojoša gāze H220 - īpaši viegli uzliesmojoša gāze
Ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. Ķīmisks
maisījums, vieglāks par gaisu. Galvenā sastāvdaļa - metāns
98% un citas gāzes un savienojumi. Uzglabājamā dabasgāze
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ir bez smaržas. Līdz ar to, lai gāze būtu sajūtama cilvēkiem,
pārvades sistēmas operators veic tās odorizāciju, pievienojot
etilmerkaptānu. Rezultātā dabasgāze iegūst specifisku smaržu pirms padeves patērētājiem.
Simptomi un iedarbības sekas:
Gadījumā, ja koncentrēta dabasgāzes strūkla nokļuvusi uz
ādas vai acīs, tā var izraisīt apsaldējumus. Dabasgāze nav
toksiska, to ieelpojot. Lielās koncentrācijās var radīt smacējošu efektu.
5.2. Metanols var izraisīt avāriju dabasgāzes uzglabāšanas sistēmā
(Inčukalna PGK).
Raksturīgās bīstamības:
2.kategorijas uzliesmojošs un 3. kategorijas toksisks šķidrums
H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H301+H311+H331 Toksisks, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst elpceļos
H370 - rada orgānu bojājumus
Inčukalna PGK metanolu izmanto kā palīgproduktu bezavārijas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Degošs. Tvaiki ir
smagāki par gaisu, tie izplatās tuvu zemei un savienojumā ar
gaisu veido sprādzienbīstamus maisījumus. Var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.
Simptomi un iedarbības sekas:
Pēc saskares ar acīm veidojas konjunktīvs apsārtums acīs,
konjunktīva tūska (hemoze) acīs, konjunktivīts (rozā acis).
Pēc saskares ar ādu veidojas vietējs apsārtums. Pēc norīšanas: nelabums, reibonis, vemšana, narkotiskā iedarbība. Lielas devas var izraisīt komu un nāvi, galvassāpēm un reibonim
var sekot samaņas zaudēšana un bezsamaņa, akluma risks.
Pēc ieelpošanas: klepus.
6. Informācija par avārijām
6.1. Ņemot vērā dabasgāzes īpašības, iespējamas šādas iespējamās
avārijas izpausmes un to iedarbības izplatība:
• dabasgāzes noplūde bez aizdegšanās;
• dabasgāzes noplūde ar aizdegšanos:
- strūklas ugunsgrēks;
- gāzes mākoņa ugunsgrēks;
- gāzes mākoņa sprādziens.
Dabasgāzes noplūdes bez aizdegšanās gadījumā, izplūstot dabasgāzei ar lielu spiedienu, radīsies ļoti skaļš troksnis (līdzīgs reaktīvai lidmašīnai), kas būs dzirdams lielā attālumā. Dabasgāzes
noplūdes gadījumā var rasties neatgriezeniski bojājumi gāzesvadam, to objektiem un apkārtējai videi. Tāpat izveidojas sprādzienbīstama un ugunsbīstama koncentrācijas zona, kur jebkurš neliels
enerģijas avots (piemēram, dzirkstele) var izraisīt sprādzienu.
Dabasgāzes noplūdes ar aizdegšanos gadījumā sagaidāma siltumstarojuma, sadegšanas produktu un dūmu izplatība ugunsgrēka avota tuvumā. Gāzes mākoņa sprādziena gadījumā izplatās
pārspiediena vilnis, kas var sagraut ēkas, kā arī apdraudēt cilvēka
dzīvību un apkārtējo vidi. Sprādziena radītais iedarbības attālums
un radītās sekas atkarīgas no dabasgāzes daudzuma, kas iesaistīts
sprādzienā. Cilvēki var ciest no sprādziena viļņa izraisītas lidojošu priekšmetu iedarbības, kas var izraisīt bojāeju vai radīt smagus
miesas bojājumus. Tehnoloģiskām iekārtām radīsies neatgriezeniski bojājumi.
Konstatējot šādas avārijas, Sabiedrība nekavējoties atslēgs bojātās
tehnoloģiskās iekārtas, dabasgāze izplūdīs vai sadegs. Sabiedrība
nekavējoties uzsāks avārijas likvidēšanas darbus.
UZMANĪBU!
Dabasgāzes noplūdes gadījumā no dabasgāzes pārvades sistēmas ar
tam sekojošu degšanu 200 m zonā var veidoties cilvēkiem bīstams
siltumstarojums, tādēļ steidzami jādodas prom no šīs zonas. Dabasgāzes noplūdes gadījumā no Inčukalna PGK cilvēkiem bīstams siltumstarojums var veidoties 410 m zonā.
6.2. Ņemot vērā, ka metanols ir šķidra ķīmiska viela, tā izplūdes gadījumā veidosies produkta peļķe, kas atkarībā no noplūdes vietas
var izplūst ierobežotā laukumā (dzelzsbetonā apvaļņojumā). Metanolam neaizdegoties, tas iztvaikos, radot gaisa piesārņojumu. Taču
veiktie aprēķini liecina, ka tipiskos apkārtējās vides apstākļos bīs-
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tamās tvaiku koncentrācijas sagaidāmas tikai izlijuma vietas tiešā
tuvumā.
Metanola aizdegšanās gadījumā avārija attīstīsies kā peļķes ugunsgrēks ar tā radītā cilvēkiem bīstama siltumstarojuma iedarbības
izplatību līdz 20 m.
7. Iedzīvotāju rīcība avārijas gadījumā
7.1. Dzirdot sprādzienu vai dabasgāzes noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo lielo troksni, kas liecina par augstu dabasgāzes koncentrāciju, nepieciešams nekavējoties:
•
pārtraukt jebkādu saimniecisko un citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirksteles, nelietot atklātu liesmu, atvienot no
tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu un mehānismu
darbojošos dzinējus;
•
rīcība atrodoties ārpus telpām - steidzami dodieties projām
no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš
Jums pūstu no sāniem). Ja tas nav iespējams, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā;
•
rīcība atrodoties telpās - aizveriet un noblīvējiet logus, durvis,
ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus.
Noblīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī
samērcētu audumu vai citu materiālu. Atstāt telpas tikai pēc
atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas;
•
ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu
(adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, savu vārdu,
uzvārdu un tālruņa numuru. Ja iespējams, pārliecinieties, ka
apkārtējiem ir zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā rīkoties;
•
klausīties ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un
AS „Conexus Baltic Grid” personāla sniegtajos paziņojumos
pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu iedzīvotājus par
avāriju vai tās draudiem, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas);
•
sagatavoties iespējamai īslaicīgai pārvietošanai drošā attālumā no bīstamās zonas vai, īpašos gadījumos - evakuācijai,
līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zāles, pirmās
nepieciešamības preces, naudu u.c.;
•
nepieciešamības gadījumā evakuāciju, pagaidu izmitināšanu,
aprūpi un īpašumu apsardzi veiks atbildīgās institūcijas (attiecīgā pašvaldība, Valsts un pašvaldības policija, Nacionālie
bruņotie spēki, Labklājības ministrijas iestādes) saskaņā ar
teritoriālajiem civilās aizsardzības plāniem;
•
veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes,
vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā
medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 112.
7.2. Inčukalna PGK, lai brīdinātu sabiedrību avārijas gadījumā, kuras
rezultātā var tikt apdraudēti iedzīvotāji ar bīstamo vielu iedarbību vai siltumstarojumu, papildus tiks iedarbinātas Inčukalna PGK
objektos uzstādītas 3 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai
raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā. Papildus tam avārijas gadījumā paredzēts brīdināt telefoniski vietējās pašvaldības un blakus esošos komersantus.
Izdzirdot trauksmes sirēnu skaņas signālu, lai saņemtu informāciju par tās nostrādāšanas iemeslu, lūdzam iedzīvotājus pēc iespējas
ātrāk zvanīt uz:
•
Inčukalna PGK tālruņiem 67048017, 67048019, mob. +371
29440121
•
Sējas novada pašvaldības tālruņiem 67977739, mob.
tālr.29110942
•
Krimuldas novada pašvaldības tālruņiem 67976858, mob.
tālr.29120085
•
Inčukalna novada pašvaldības mob. tālruni 29186697.
Rīcība, saņemot brīdinājumu par avāriju, ir analoģiska 7.1. punktā
norādītajai, izņemot ja nav dabasgāzes noplūdes pazīmes, nav jāziņo
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
8. Papildinformācija
Papildinformāciju var saņemt sūtot vēstuli pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu:
info@conexus.lv.
Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”
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Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
No 2021. gada 1. janvāra
 Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 500 eiro.
 Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts no
līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga
noteikt ne augstāku kā 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par
trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.
 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu likme būs 34,09 % (darba
devējam 23,59 %, darba ņēmējam 10,50 %), pašnodarbinātajam 31,07 %
 Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības
apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, bet
MUN maksātāja nodarbinātie (darbinieki un tie, ar kuriem ir noslēgts uzņēmuma līgums un persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja) ir sociāli apdrošināti kā darba ņēmēji vispārējā kārtībā. Līdz 2021. g.
30. jūnijam saglabājas līdzšinējā kārtība tiem MUN maksātājiem, kuri
statusu iegūs līdz 2020. g. 31. decembrim.
 Pašnodarbinātajiem, kuri bija izvēlējušies maksāt patentmaksu, jāizvēlas
cits nodokļu maksāšanas režīms. Samazinātās patentmaksas maksātājiem
saglabājas līdzšinējā kārtība.
 Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021. gadā būs personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem,
būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms vispārējā
pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2021. gadā pensionēties priekšlaicīgi
varēs personas, kuras sasniegušas 62 gadu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem,
līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
 Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi no katra personas apdrošināšanas stāža gada. Minimālo vecuma pensiju
aprēķinās minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei 136 eiro (personām
ar invaliditāti no bērnības –163 eiro), piemērojot koeficientu – 1,1, un par
katru nākamo gadu, kas pārsniedz 15 gadus, kas nepieciešami vecuma
pensijas piešķiršanai, apmēru palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.
 Noteikti jauni minimālie invaliditātes pensijas apmēri, kas turpmāk būs
atkarīgi no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –163 eiro):
• III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136 eiro, bet personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
• II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II grupas
invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām
ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro.
• I grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi I grupas
invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 217,60 eiro, bet personām
ar invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.
 Palielinoties invaliditātes pensiju apmēriem, palielināsies arī atlīdzību par
darbspēju zaudējumu, kas noteikti sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai
konstatēto arodslimību, minimālie apmēri, jo atlīdzību apmēri nedrīkst
būt mazāki par attiecīgajai invaliditātes grupai noteikto minimālo invaliditātes pensiju.
 Paaugstināts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem (apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu
minimālais apmērs,), nosakot to bērniem līdz septiņu gadu vecumam 136
eiro, bet bērniem no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.
 Par periodu no 2021. g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim pensiju un atlīdzību, kas
nosakāmas minimālā apmērā, izmaksā tajā minimālajā apmērā, kāds bija
noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2020. g. 31. decembrim, un
ne vēlāk kā līdz 2021. g. maijam veic šo minimālo pensiju un atlīdzību pār-

rēķinu, un starpību izmaksā vienlaikus ar 2021. g. maija mēneša pensiju
vai atlīdzību.
 Atcelts maksimālais izmaksas ierobežojums slimības pabalstam, kas tiek
izmaksāts sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību.
 Apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Tās
apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz 2020.g. 31.decembrim
un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021. g. 1. janvāra, turpinās
izmaksāt par kārtējo mēnesi.
 Slimības pabalstu slima bērna, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, kopšanas gadījumā izmaksā līdz darba nespējas 30. dienai, ja bērnu kopj traumas dēļ, kas saistīta ar kaulu lūzumu.
 Paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma minimālie apmēri, kā arī personām ar I un II invaliditātes grupu pabalsta aprēķinā piemērojamais koeficients no 1.3 uz 1.4. Tādējādi jaunie pabalsta apmēri ir šādi:
• pensijas vecumu sasniegušajām personām, kuras nav ieguvušas tiesības
uz vecuma pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz šim 64,03 eiro);
• personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā: III invaliditātes grupai 109 eiro (līdz šim 80 eiro), II grupai - 130,80 eiro (līdz šim 96 eiro), I
grupai - 152,60 eiro (līdz šim 104 eiro. Ja persona ar invaliditāti nestrādā, pabalstam noteikta piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: +30%
piemaksa I grupai, +20% II grupai;
• personām ar invaliditāti kopš bērnībās: III invaliditātes grupai – 136
eiro (līdz šim 122,69 eiro), II grupai – 163,20 eiro (līdz šim 147,23 eiro),
I grupai – 190,40 eiro (līdz šim 159,50 eiro).
• bērnam apgādnieka nāves gadījumā: līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136 eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro bērnam ar invaliditāti),
no septiņu gadu vecuma 163 eiro (līdz šim 111,00 eiro).
 No 2021.g 1.janvāra līdz 30.aprīlim nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks
nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020.
g. 31. decembrim. Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks nodrošinājuma pabalsta
pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā.
 Ņemot vērā, ka tiks paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēri, paaugstināsies arī apbedīšanas pabalsts nodrošinājuma pabalsta
saņēmēja nāves gadījumā. Pabalsts ir noteikts mirušajai personai piešķirtā
nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā. To piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Lai arī personām ar I un II invaliditātes grupu nodrošinājuma pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai persona iepriekšējā mēnesī
ir vai nav bijusi nodarbināta, apbedīšanas pabalsta aprēķinā netiek ņemts
vērā nodarbinātības fakts, tādējādi sekmējot to, ka ģimenei tiek sniegts
maksimāls atbalsts sakarā ar tuvinieka nāvi.
 Paaugstināts valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, tas būs 109 eiro mēnesī (šobrīd 100 eiro). No 2021. g. 1. janvāra līdz 2021. g. 30. aprīlim valsts
sociālo pabalstu piešķirs un izmaksās tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020.g. 31.decembrim (proti, 100 eiro apmērā), savukārt pārrēķinu un valsts sociālā pabalsta starpības izmaksu par periodu no
1. janvāra līdz 30. aprīlim VSAA nodrošinās līdz 2021.g. 1.jūnijam.
 Par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc
15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz
bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam noteikts pārejas
periods – to piešķirs par periodu no 2021. g. 1. janvāra un izmaksās ne
vēlāk kā līdz 2021. g. 1. aprīlim.
 Līdzšinējo divu gadu pēcadopcijas uzraudzības termiņa vietā ir noteikts,
ka bērna, kurš adoptēts uz ārvalstīm, pēcadopcijas uzraudzība ilgs līdz
bērna 18 gadu vecumam. Turklāt pirmos divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā, Labklājības ministrijā (LM) pēcadopcijas ziņojums
jāiesniedz divreiz gadā, katru nākamo gadu – reizi gadā.
 Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs 218 eiro, savukārt
personām ar invaliditāti kopš bērnības - 327 eiro. Grozījumi paredz arī
pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās - 109 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības - 163 eiro mēnesī.
Palielināts arī pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
Tagad tas noteikts 820.05 eiro apmērā.
Turpinājums nākamājā numurā
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Izdota grāmata “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā”

19

Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar izdevniecību “Zinātne”
izdevis grāmatu “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā”, kurā apkopoti
Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes raksti, ziņojumi, uzrunas un intervijas, kas radītas vairāk nekā 35 gadu
garumā. Grāmatu papildina ieskats muzejrezervāta notikumu
hronikā, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša
ievads un LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētnieka Gunta
Zemīša priekšvārds. No vēstures izpētes viedokļa rakstu krājums
ir nozīmīgs avots, kas apliecina, ka muzeja vadība un attīstība ir
radošs un mainīgs process, un ik pēc noteikta laika tajā var ieraudzīt izmaiņas, pat pretrunas par atsevišķiem jautājumiem, ko
radījuši daudzi un dažādi apstākļi.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne: “Vēstures mirkļi, tāpat kā notikumi un dzīves mirkļi nedokumentēti zūd ļoti ātri
un aiziet nebūtībā. Pārmaiņas ir dzīves neatņemama daļa, un tās notiek visās jomās. Arī muzeji ir meklējuši jaunas pieejas un veidus,
jaunas zināšanas mūsu kultūras mantojuma saglabāšanā un skaidrošanā. Kas, kā un kāpēc Turaidā mainījās darbs no novadpētniecības
muzeja uz muzejrezervātu, un, kas padarīts muzejrezervātā vairāk
nekā 30 gados, to var izsekot rakstu krājumā “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā”. Muzejrezervātā paveiktajam, it īpaši par Turaidas vēsturiskā centra saglabāšanu, arī pēc šīs publikācijas vēl paliek daudz
nepateiktā, nesistematizētā, un tam turpmāk būtu jāvelta citi pētījumi. Kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas laukā Atmiņas
institūcijās esmu nostrādājusi vairāk nekā 53 gadus. Piecus gadus
no tiem arhīvā Siguldā par zinātnisko līdzstrādnieci un 47 gadus
Turaidā – no 1973. gada janvāra līdz 1988. gada septembrim par
Siguldas novadpētniecības muzeja direktori un kopš 1989. gada par
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta
direktori.
Mans spēka un zināšanu avots ir bijusi Turaida, Turaidas kā apdzīvotas vietas vēsture, skaistā Gaujas senielejas ainava, ko ik dienas vēroju ceļā no Siguldas uz Turaidu, un cilvēki man līdzās, ar
kuriem kopā strādāts. Mani vienmēr ir iedvesmojusi latviešu tautas
vēsture, tautasdziesmu pasaule, viduslaiku kultūra, tradīcijas, nemitīgās pārmaiņas, saglabātais kultūras mantojums, muzejnieku un
kultūras mantojuma speciālistu prasme to atklāt un saglabāt.

Grāmatā var izsekot procesam, kā sākumā neliela iecere vai ideja
ikdienas darbā pamazām pārtop nozīmīgā un realizētā projektā. Te
var lasīt arī publiski pausto par to, kā veidojās muzejrezervāts. Kā
soli pa solim, gadu no gada, gūstot jaunas atziņas, tiek veidota Turaidas kultūrtelpa, kuru lūkot brauc simtiem tūkstoši. Tas viss tika
īstenots kopā ar muzejrezervāta darbiniekiem, sadarbībā ar daudziem speciālistiem ārpus muzeja un ļoti plašu sabiedrības atbalstu.
Jau uzsākot darbu muzejā 1973. gadā, bija cieša apņemšanās pētīt
Latvijas vēsturi, sabiedrības dzīvi tūkstošgadu periodā, nekoncentrējoties, tikai uz varas un augstmaņu dzīves stāstu, bet parādīt sabiedrības kopumu, tā radītās materiālās un garīgās vērtības.
Es vēlu ikvienam strādāt garus darba gadus vienā vietā un vienā
profesijā. Ticiet man, tas ir tik interesanti – redzēt vietas, jo īpaši ar
kultūras mantojumu tik bagātas vietas kā Turaida dzīvi daudzu gadu
garumā, sajūtot šīs vietas tūkstošgadu elpu un saudzējot paaudzēs
radīto. Kultūrtelpa mainās reizē ar tajā ieguldīto darbu, un tu mainies reizē ar viņu un līdz ar tiem, kuri ir darījuši šo darbu. Turaidas,
tāpat kā Latvijas kultūras mantojuma izzināšanai un saglabāšanai
nav pabeigtības robežu. Arī turpmāk tas saglabājams, pētāms ar
prieku un lepnumu par tā neizmērojamo bagātību”.
Grāmata “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā” šobrīd iegādājama,
rakstot uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv vai zvanot pa tālr.
7971402, lai vienotos par tās apmaksu un saņemšanu.

Romāns par rakstnieku
Anšlavu Eglīti
"Cilvēks ar zilo putnu"
22. decembrī apgādā "Dienas Grāmata" klajā nācis jaunākais sērijas "Es
esmu..." darbs - Laimas Kotas romāns par
rakstnieku Anšlavu Eglīti "Cilvēks ar zilo
putnu".
"Ir viens dzīves posms, ko Anšlavs
Eglītis aprakstījis maz, skopi, pusvārdos
vai iztālēm. Tā ir trimda. Pieci gadi pēc
Otrā pasaules kara Vācijā, mazā pilsētiņā
gandrīz pie Šveices robežas. Tos pieminot, visos avotos gandrīz viens meldiņš:
“Trimdas laiku pavada Vācijā.” Tas mani
ieintriģēja. Izēdos cauri periodikas kalnam, ieniru laikabiedru atmiņu avotos,
uzzīmēju karti, un aidā - sanāca pilna istaba ar latviešu leģionāriem, rakstniekiem,
dievputniņiem un švābiem, visi sāka teikt
un mācīt, kam romānā jābūt. Dzīve trimdas izolācijā bija skarba un grūta, tomēr
Anšlavs Eglītis savos darbos allaž mudina varoņus spirināties, viņš saka: “Dzīvo,
lai tur vai kas!” Man tas bija īpaši svarīgi
toreiz, kad Eglīša grāmatas lasīju priekšā
mammai. Tagad arī," par grāmatu raksta Laima Kota.

Iznācis Imanta Ziedoņa
faksimilizdevums
“Mirkļi. Foreles”
Apgādā "Jumava" iznācis Imanta Ziedoņa faksimilizdevums “Mirkļi. Foreles” ar
mākslinieka Vitolda Kucina ilustrācijām.
Dzejnieks Imants Ziedonis grāmatā
atspoguļoja latviešu klasiskajā dzejā aktuālās mirkļa poētiskās un filozofiskās vērtības, stilizējot japāņu haiku izteiksmi.

Raksturojot darbu pie ilustrācijām, Kucins īpaši izcēla līnijas nozīmi: “Grāmatas nosaukumā ir “Mirkļi. Foreles”, bet te
ir asociācija. Pirmajās skicēs pavedienam,
kas nonāk pie skaņas ieraksta. Pirmā skaņa tiek ierakstīta uz vaska plates, un skaņa
tajā ir tāda stīdziņa, tāda līnija. Un pamatā visam ir līnija, kas iet un pāriet. Tā nav
perfekta, tā ir drebelīga, tā veido ritmu, kā
skaņas.”
“Praktiski tā ir mūsu garīga indukcija,
kura tinas, tinas, spēlējas, tinas indukcijā
spole un pāriet garīgā magnētismā un pievelk. Tajā jocīgā laikā, kādā mēs dzīvojam,
šis Ziedoņa un mans grafiskais mierinājums
ir ļoti vajadzīgs,” skaidroja mākslinieks.
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Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda
Kapacitātes projektu dienās
Vidzemē!
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SĒRU VĒSTS

2020.g. 24.decembrī 73 gadu vecumā mūžībā
devies kamaniņu sporta treneris Jānis Ozoliņš,
informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija
(LKSF). Ozoliņš strādāja par Murjāņu Sporta
ģimnāzijas Kamaniņu sporta nodaļas treneri.
“Jānis Ozoliņš bija lielisks treneris, viņam no
sirds rūpēja ikviens no viņa audzēkņiem. Viņš
mīlēja savu darbu un to darīja ar vispatiesāko
prieku un atdevi,” teikts LKSF paziņojumā.

Janvāra mēnesī Aktīvo iedzīvotāju fonds
(AIF) aicina piedalīties 15 Projektu dienās visos Latvijas reģionos, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas plānotu aktivitātes, kuras ir
vērstas uz organizācijas attīstību un izaugsmi.
Vidzemē projektu dienas notiks 25., 27. un
29. janvārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 tiešsaistē.
Pieteikšanās - https://ej.uz/Kapac_projektu_
Dienas līdz 22. janvārim plkst. 14.00.
Projektu dienā īpaši tiek aicināti pieteikties
interesenti, kam ir neliela projektu rakstīšanas
pieredze un kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus, kā arī kuru
pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes
projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.
Projektu dienu laikā kopīgi izpratīsim AIF
projektu rakstīšanas pamatprincipus - konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta
radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. g.
15. februāris plkst. 14.00.
Ja vēlaties saņemt konsultāciju par sava projekta ideju, aicinām pieteikties individuālai
konsultācijai par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem
koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemes
informācijas punkts atrodas Valmieras novada
fonda telpās, Valmierā (Garā iela 10). Konsultācijām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu
gundega.silina@vnf.lv vai zvanot 20025820
(Gundega).
Konkursa mērķis - stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.
Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes,
kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas
attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību
un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas
brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir 6 000 –
20 000 eiro, ilgums ir 6–24 mēneši. Kopējais
konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā
plānots atbalstīt vismaz 60 projektus.

Papildu informācija:
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonda projektu vadītāja
AIF reģionālais koordinators – konsultants
Vidzemē
http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS
www.krimulda.lv
krimuldasvestis@krimulda.lv

Svētdienas dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu katru svētdienu pl. 11.00.

Mūžībā devies novadnieks,
kamaniņu sporta treneris Jānis Ozoliņš

Starp Ozoliņa audzēkņiem ir arī vairāki olimpisko spēļu un pasaules čempionātu medaļnieki, piemēram, Mārtiņš Rubenis, Elīza Tīruma,
Juris un Andris Šici. Pie Ozoliņa savas prasmes
kamaniņu sportā kaldinājuši arī lielākā daļa no
patreizējās Latvijas izlases sportistiem.
Skolotāja Sergeja Čevera atmiņas: “Mans pirmais ĪSTAIS treneris mani sagaidīja Murjāņu
skolā ar nevainojamu stāju, lielisku sportisko
kondīciju un ģimenisku rūpi. Beidzot manā dzīvē, pēc kolhoza lielākajiem dzērājiem, ienāca
vīrs, kas parādīja man priekšzīmi, kādam jābūt
''īstam vīram", sportistam. Iemācīja cienīt citus,
iemācīja regulāram darbam un deva man motivāciju tam, ka no manis (varbūt) kaut kas arī
nākotnē izaugs...”

LĪDZJŪTĪBAS
Daudz mūžā strādāts, ciests,
Daudz citu labā ziedots,
Nu klusā takā solis mieru rod.
		
A. Balodis

Mūžībā devies sporta treneris,
kaimiņš Jānis Ozoliņš.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, radiem.

Līvānu māju kaimiņi Raganā

Lūgsim svecēm gaismu, skujām taku izrotāt.
Dosim līdzi smilšu sauju, ziedus mūža gājuma.

Izsakām līdzjūtību Marutai Šķesterei,
māmiņu smilšu kalniņā pavadot.
SIA “Ancers” kolektīvs
Pieminam cilvēku.
Izrādās – viņa vairs nav.
Viņš ir aizgājis.
Projām aizgājis jau.
		
/J. Osmanis/

Ir skumji atvadīties no Jura Boža, jo viņa
veikums mūsu visu izmisuma brīžos pēc
palīdzības, paliks neaizmirstams.
Paldies, dusi saldi!
Skumjās esam kopā ar Laumu Beiroti!
Mēs nevaram sāpes viņai un dēliem atņemt,
mēs varam vienkārši būt līdzās.

Biedrība “Ragana – 8” (Ābeļu ielā 4)

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...
		
(Z. Mauriņa)

mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.
Mācītājs Didzis Seržāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes
Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā
plkst. 11.00.
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

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes
Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.
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

KRIMULDAS BAZNĪCĀ

Krimuldas ev. lut. draudzē
Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Krimuldas
baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā
(paralēli dievkalpojumam).
Sestdienās pl. 19.00 – Kontemplatīvais
Dievkalpojums Krimuldas baznīcā ar Svētā
Vakarēdiena sakramentu.
Draudzes mācītāja mob.t. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze!
Mācītājs Austris Juris Rāviņš

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē
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

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību
Laumai Beirotei,
atvadoties no dzīvesbiedra Jura Boža,
mierinājuma vārdus sūtam dēliem Kārlim un
Laurim, kā arī Gitai un Inetai.

Ināra un Jānis Rubīni ar meitām, viņu ģimenēm

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.
Pašvaldības informatīvais izdevums iznāk kopš 1994. gada septembra.

Par publikāciju autoru
paustajām domām, skaitļiem
un faktiem
redakcija neatbild.

