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Košu, gaišu un radošu 2020. gadu!

Krimuldas novada pašvaldības dome

Noslēdzies konkurss “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” 

Krimuldas novadā

Noslēdzies konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” 
Krimuldas novadā, kas kļuvis jau par svētku tradīciju, iesaistot no-
vada iedzīvotājus svētku sajūtas radīšanā. Iedzīvotāji tiek aicināti 
savas mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonus, logus un 
pieguļošo teritoriju, kā arī uzņēmumus un iestādes rotāt Ziemas-
svētku noskaņās, padarot gada tumšāko laiku gaišāku ne tikai no-
vadniekiem, bet arī novada viesiem.

Šogad konkursā tika iesniegti astoņi pieteikumi privātmāju, daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju un uzņēmuma ēku Ziemassvētku nofor-
mējumam. Konkursā kopā tika apbalvoti 13 objektu īpašnieki, kurus 
noteica konkursa žūrija un skatītāju balsojums.

Privātmāju kategorija:
Pateicību saņēma privātmāja “Stūri”, Raganā, īpašniece Solvita 

Petroviča;
Veicināšanas balvu saņēma Aptiekas ēka, Saules ielā 1, Raganā, 

īpašniece Dace Zvīgule;
3. vieta privātmājai “Skaras”, Lēdurgā, īpašniece Zane Rugina;
2. vieta privātmājai E. Melngaiļa ielā 17, Lēdurgā, īpašnieks Atvars 

Osis;
1. vieta privātmājai Gavēņu ielā 8, Raganā, īpašniece Antra Šverna.
Uzņēmumu ēku noformējums: 
3. vieta veikalam “Spārītes”, Mazā iela 4, Raganā;

2. vieta SIA “Džīva”, Meistaru iela 3A-8, Raganā;
1. vieta “Rancho Ķiploks”, “Rūķīši”, Raganā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kategorija:
Veicināšanas balvu saņēma Ābeļu iela 7-2, Raganā, īpašniece Evi-

ta Eisaka;
3. vieta “Vētras dz.1”, Lēdurgā, īpašnieks Kaspars Krūmiņš;
2. vieta Turaida-1, Turaidā, apsaimniekotāju b-ba “Turaidas Avoti”;
1. vieta Rožu iela 2, Turaida, apsaimniekotāju b-ba “Turaidas Avoti”.

Skatītāju simpātijas balvu, kuru noteica tiešsaistes balsojums 
Krimuldas novada pašvaldības mājas lapā ieguva Rožu iela 2, Turai-
dā, par kuru nobalsoja 210 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 808 bal-
sotāji un konkursa galerija tika apskatīta 9613 reizes. Konkursa lau-
reāti tika sumināti Krimuldas pagasta Vecgada ballē, Krimuldas Tau-
tas namā 27. decembrī.

Paldies visiem dalībniekiem un ikvienam novada iedzīvotājiem, 
kas Krimuldas novadu padarīja gaišāku ar svētku rotājumiem un gada 
tumšāko laiku ietērpa svētku noskaņās!

Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureāti: Kaspars un Sanita Krūmiņi, Ingus Seipulis un Zane Rugina, Antra un Guntis Šverni, 
Ilze Pelēķe, Dace Zvīgule, Eva Rence, Kristīne Bērziņa un Raivo Rencis
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Aicina 
Raganas ciema 

daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekus

Krimuldas novada pašvaldības dome 
atkārtoti aicina Raganas ciema daudz-
dzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus veikt 
darbības zemes pievienošanai pie dzī-
vokļa īpašumiem un reģistrēt to zemes-
grāmatā.

Neskaidrību gadījumā interesēties 
pie Nekustamā īpašuma un zemes lietu 
speciālistes Anitas Viškeres:
e-pasts anita.viskere@krimulda.lv.,
mob.t. 25140634. 

Apmeklētājus  
Krimuldas pagasta Raganā pieņem 

Būvvaldē,  
Saules ielā 1A, PIRMDIENĀS 

(par citu laiku jāvienojas atsevišķi).

Aicina izteikt 
viedokli par 
atkritumu 

apsaimniekošanu
Pašvaldību atkritumu apsaimniekoša-

nas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) 
klientiem līdz 20.janvārim ir iespēja iz-
teikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem 
pakalpojumiem un izvirzīt priekšlikumus 
jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot 
ikgadējo klientu aptaujas anketu.

Klientu aptaujas anketa pieejama elek-
troniski www.zaao.lv, spiežot uz banne-
ra KLIENTU APTAUJAS ANKETA. 
Anketas aizpildīšana laika izteiksmē 
prasīs 8 līdz 10 minūtes.

ZAAO kvalitātes vadītāja Ingrīda Gu-
bernatorova: “Lai pilnveidotu sniegto pa-
kalpojumu kvalitāti, ZAAO ik gadu veic 
savu klientu aptauju. Vadoties no iepriekš 
izteiktajiem klientu ieteikumiem, pagā-
jušajā gadā esam ieviesuši jaunu pakal-
pojumu sešās pilsētās. Mums ir svarīga 
klientu apmierinātība ar servisu un prio-
ritātes sadarbībā. Klienti dod mums pa-
domus attīstībai, arvien vairāk novērtējot 
dažādās iespējas iesaistīties iepakojuma 
nodošanā pārstrādei un līdz šim atzinīgi 
novērtē ZAAO ieguldījumu.”

ZAAO nodrošina atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, 
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrī-
bas izglītošanas aktivitātes 27 pašval-
dību iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē, Ma-
lienā un Pierīgā.

Informāciju sagatavoja: 
 Zane Leimane

SIA “ZAAO”  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Krimuldas novada pašvaldība nodrošina e-pakalpojumu  
bērnu reģistrācijai rindā uz PII

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, Krimuldas novada pašvaldība nodrošina e-pakal-
pojumu bērnu reģistrācijai rindā uz Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēm. Pakalpojums pieejams portālā epakalpojumi.lv sadaļā Pirmsskolu pieteikumu 
reģistrs. 

Izmantojot e-pakalpojumu iespējams:
 reģistrēt jaunu pieteikumu bērna uzņemšanai izvēlētās pašvaldības pirmsskolas izglītī-

bas iestādē;
 norādīt un mainīt kontaktinformāciju pašvaldības saziņai par bērna uzaicināšanu uz 

pirmsskolas izglītības iestādi;
 apskatīt un labot pieteikumā norādītos datus – vēlamās iestādes un mācību uzsākšanas 

gadu bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
 iespēja apskatīt izvēlētās pašvaldības pirmsskolu pieteikumu reģistru – visus aktīvos 

pieteikumus bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs. 

Bērna vieta rindā ir attēlota pēc bērna dzimšanas gada un pieteikuma reģistrācijas da-
tuma starp šajā gadā dzimušajiem bērniem.

Autorizēties portālā iespējams, izmantojot:
 e-paraksta viedkarti, ko izsniedzis LVRTC;
 e-ID identifikācijas karti;
 piedāvātās internetbankas.

Iesniegumu par bērna uzņemšanu rindā papīra formātā var iesniegt Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā. 

Detalizēta informācija par bērnu uzņemšanu Krimuldas novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs atrodama saistošajos noteikumos „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vis-
pārējās pirmsskolas izglītības programmas”, kurus var apskatīt www.krimulda.lv sadaļā 
Saistošie noteikumi. 

Vienotas novadu iedzīvotāju kartes –  
sadarbība ar Siguldas novadu

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību piedāvā iespēju 
Krimuldas novada uzņēmējiem piedalīties Siguldas ID karšu programmā. Uzņēmuma ie-
guvumi – jaunu klientu piesaiste, uzņēmuma piedāvājuma popularizēšana un mārketinga 
aktivitātes. Tās ietvaros ne tikai Siguldas, bet arī Krimuldas un Mālpils novados deklarē-
tie iedzīvotāji varēs saņemt dažādu uzņēmumu preču un pakalpojumu atlaides.

Uzņēmēju pēcpusdienā, kas norisinājās 2019. gada 5. decembrī, Krimuldas novada do-
mes priekšsēdētājs Linards Kumskis prezentēja: “Savstarpējā sadarbībā visas puses va-
ram iegūt, tāpēc 2020. gadā Krimuldas un Mālpils novada pašvaldība plāno pievienoties 
Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju kartes programmai.”

Uzņēmēj, ja vēlies pievienoties ID karšu programmai ar savu uzņēmuma piemērotu at-
laidi, lūgums sazināties ar P/A “Siguldas Attīstības aģentūras” ID karšu projekta vadītāju 
Kristīni Krūmiņliepu.

Kontaktinformācija:  
Kristīne Krūmiņliepa, ID karšu projekta vadītāja,  

kristine.kruminliepa@sigulda.lv

Izdots ceļvedis-albums par Gauju  
“No Elkas kalna līdz jūrai.  

Ceļojums laikā, telpā un caur sevi”
10. janvārī norisinājās Māra Mitrevica ceļveža-albuma “No Elkas kalna līdz jūrai. 

Ceļojums laikā, telpā un caur sevi” atvēršanas svētki Krimuldas novada Reiņa trasē. 
Gaujas Nacionālā parka Jaunie Reindžeri kopā ar iedvesmotāju Māri Mitrevicu devās 

ekspedīcijā no Elkas kalna, kur meklējams ir Gaujas sākums, līdz jūrai,  astoņu gadu 
laikā pieveicot 452 km. No 2010.  līdz 2018. gadam katru gadu vienu vai vairākas dienas 
viņi izpētīja visu par Gauju, kā rezultātā tapa ceļvedis-albums “No Elkas kalna līdz jūrai. 
Ceļojums laikā, telpā un caur sevi”.

Grāmatas tapšanā atbalstu sniedza Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes plānošanas 
reģions un 16 pašvaldības –  tai skaitā Krimuldas novada pašvaldība.

Paldies Mārim Mitrevicam un Gaujas Nacionālā parka Jaunajiem Reindžeriem par al-
bumu-ceļvedi, kurā var iepazīt Gauju! Ceļveža-albūma izdevējs biedrība “Ozollīči”.
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SIA “Entalpija-2” iesniegusi  
SPRK ūdenssaimniecības tarifu projektu

Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2“ 2019.g. 4.decembrī  Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifu projektu, kas ir ap-
rēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra 
padomes lēmumu Nr. 1/2 ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apŗēķināšanas meto-
dika”. 

Sabiedrisko pakalpojumu 
veids

Spēkā esošais tarifs * 
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ 
samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojums 0.75 1.04 +38.7

Kanalizācijas pakalpojums 1.00 1.31 +31.0

Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības 
teritorijas paplašināšanu un sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu 
pieaugumu kopš 2008. gada.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lieto-
tājs var Vidus ielā 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas novadā, ceturtdienās, SIA 
,,Entalpija-2” administrācijas telpās, iepriekš sazinoties ar SIA ,,Entalpija-2” valdes lo-
cekli Gati Suķi, mob.t.25546113 vai elektroniski entalpija@krimulda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt 
Vidus ielā 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas novadā, LV-2144, e-pasts: , entalpija@
krimulda.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, 
faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī pazi-
ņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – Valdes loceklis 
Gatis Suķis.

24.01.2020. uzklausīšanas sanāksme 
par Krimuldas novada pašvaldības 

SIA “Entalpija-2” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 
24.janvārī, plkst. 12:00 Krimuldas Tautas namā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagas-
tā, Krimuldas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par Krimuldas novada pašvaldības 
SIA “Entalpija-2” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis Krimuldas novada pašvaldības 
SIA “Entalpija-2” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāks-
mes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” iesniegto ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2020.gada 
23.janvārim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” iesniegtā ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://
www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uz-
klausīšanas sanāksmes 2020.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalīb-
niekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam 
nodrošināt tulkojumu valsts valodā. 

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Lai Tev veiksme pasniedz roku, 
Prieks lai vienmēr durvis ver. 
Lai Tu gaišu saules staru 
Katrā jaunā dienā tver.

Daudz laimes  
Viktoram Romanovskim 
skaistajā dzīves jubilejā!

Novada labiekārtošanas brigāde

Paldies par sadarbību!
Sagaidot Ziemassvētkus, Krimuldas 
novada Sociālais dienests piedalījās 

labdarības projektā ""Laimas" labdarības 
namiņš." 54 Krimuldas novada bērni 

aizpildīja Ziemassvētku kartītes rakstot 
savas kvēlākās vēlēšanās.

Paldies, SIA "Orkla Confectionery 
& Snacks Latvija" par sadarbību un 

sniegto iespēju - Sociālajam dienestam 
nogādāt bērniem sarūpētās dāvanas un 
redzēt neviltoto prieku viņu acīs brīdī, 
kad saņēmuši tieši to dāvanu, kuru ir 

vēlējušies. 

Lai katrai dienai 
Rīta rasas mirdzums, 
Kā ziediem, kurus šodien 
Tavās rokās liek. 
Lai katrai dienai 
Rožu smarža, 
Kas dzīves steigā nepazūd!

Sirsnīgi sveicieni janvāra 
gaviļniekiem:

Martai Libertei,
Gaidai Irbītei,
Annai Bērziņai,
Teklai Sokolovai,
Grietai Saulītei,
Zaigai Saknei,
Andrim Trūbam,
Sandrai Saulei – Seferei,
Antonijai Jēkabsonei,
Ausmai Jakušenokai

nozīmīgajās jubilejās!

Atgādinājums ciematu privātmāju 
īpašniekiem par ūdensskaitītāju uzstādīšanu

Pēdējais brīdis privātmāju un daudzdzīvokļu māju īpašniekam uzstādīt ūdensskaitītāju! 
2016. gada 1. janvārī stājās spēkā “Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums”.

Pārejas periods bija 4 gadi. 2020. g. 1. janvārī pārejas periods beidzās un visās privāt-
mājās obligāti ir jābūt uzstādītiem ūdensskaitītājiem. Jautājumu gadījumā par ūdensskai-
tītāju uzstādīšanu lūdzam sazināties ar SIA “Entalpija -2”.

Kontakti
TĀLRUŅI: 25546113; 67978442; 25156568

E-PASTS: entalpija@krimulda.lv
ADRESE: Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads,  LV-2144



KNV 2020 Nr.  1 – JANVĀRIS I4

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 25.10.2019. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 29.11.2019. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 
 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Krimuldas no-

vada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) materiālās palīdzības vei-
dus, palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos materiālās pa-
līdzības pabalstus. 

2. Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstus (turpmāk – pabalstus) 
piešķir personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu pē-
dējos sešos mēnešos ir deklarējušas Krimuldas novadā, izņemot 
noteikumu 23. punktā un VI., VII. nodaļā noteiktajos gadījumos.

3. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir Kri-
muldas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – sociālais 
dienests) un izmaksā Krimuldas novada pašvaldības apstiprinātā 
budžeta ietvaros, izņemot VI., VII. nodaļā noteiktajos gadījumos. 

4. Pabalstus piešķir uz iedzīvotāju iesnieguma pamata (pēc Sociālā 
dienesta apstiprinātām iesnieguma formām – 1. pielikums, 2. pie-
likums, 2-1. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums vai brīvā formā 
uzrakstītu iesniegumu), izņemot VI. nodaļā noteiktajos gadījumos 
un tam pievienotajiem nepieciešamajiem dokumentiem, informā-
ciju pārbaudot valsts datu reģistros. 

5. Pašvaldība šajos noteikumos ir noteikusi šādus pabalstu veidus:
5.1. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
5.2. pabalsts veselības uzlabošanai;
5.3. pabalsts bērna piedzimšanai;
5.4. pabalsts apbedīšanai;
5.5. svētku pabalsts;
5.6. pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Krimuldas novada 

pašvaldības pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestā-
dēs.

6. Sociālais dienests, pēc Krimuldas novada domes pieprasījuma, ir 
tiesīgs sagatavot pabalsta saņēmēju sarakstu, kas satur Krimuldas 
novadā deklarēto personu dzimšanas datus ar mērķi sniegt palī-
dzību noteiktai iedzīvotāju kategorijai, lai veicinātu iedzīvotāju 
labklājību un nodrošinātu palīdzību sociāli mazaizsargātām per-
sonām. Pabalsta saņēmēja saraksts ir attiecināms ne tikai uz šajos 
Noteikumos noteiktajiem Pabalstiem, bet arī uz Pabalstiem, kas 
noteikti ar atsevišķu Krimuldas novada domes lēmumu.

7. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālā pabalsta piešķirša-
nu un apmēru     vai atteikumu piešķirt materiālo palīdzību. 

8. Lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests 10 
(desmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, izņemot VI. 
nodaļā minētajos gadījumos.

9. Pabalstu var pieprasīt viena gada laikā pēc Pabalsta saņemšanas 
tiesību dienas, izņemot VI., VII. nodaļā noteiktajām personām.

10. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas ie-
sniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, ja personai nav 
norēķina konta kredītiestādē vai citos būtiskos gadījumos, pabalstu 
var saņemt pašvaldības kasē. 

II. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

11. Sociālais dienests piešķir vienreizēju pabalstu nozīmīgās dzīves 
jubilejās:
11.1. 30 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 70, 

75, 80 gadu vecumu;
11.2. 50 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 

85, 90, 95 gadu vecumu;
11.3. 200 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 

100 gadu vecumu.
12. Sociālais dienests pārbauda iedzīvotāju reģistrā pieejamās ziņas 

par personas atbilstību pabalsta saņemšanas kritērijiem un informē 
personu par pabalsta saņemšanas kārtību.

III.  Pabalsts veselības uzlabošanai

13. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts tuberkulozes slimnie-
kiem, politiski represētām personām un personām ar invaliditāti, 
lai sniegtu atbalstu veselības uzlabošanai un ārstēšanas izdevumu 
segšanai.

14. Tuberkulozes slimniekiem ambulatorās ārstēšanās periodā tiek 
piešķirts pabalsts veselības uzlabošanai 3 euro dienā, uzrādot am-
bulatorās medicīnas iestādes ārsta izziņu par medicīnas iestādes 
apmeklējumu skaitu, kas ir par pamatu pabalsta apmēra aprēķi-
nāšanai. 

15. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētiem un personām 
ar 1. un 2. grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti tiek pie-
šķirts 50 euro apmērā un personām ar 3.grupas invaliditāti 25 euro 
apmērā. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, novembra mēne-
sī. 

IV. Bērna piedzimšanas pabalsts
16. Vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu piešķir ar mērķi sniegt 

materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai 350 euro 
apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura pirmā deklarētā dzīves-
vieta ir Krimuldas novadā.

17. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā bērna vecā-
kiem pie nosacījuma, ka abu vecāku deklarētā dzīves vieta pēdējos 
sešus mēnešus pirms konkrētā jaundzimušā bērna dzimšanas brīža 
ir Krimuldas novads.

18. Ja tikai vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā dzīves 
vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā bērna dzimšanas brī-
ža ir bijusi Krimuldas novadā, pabalstu piešķir 50% apmērā no 16. 
punktā noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo bērnu.

19. Ja vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā dzīves vieta 
pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir 
bijusi Krimuldas novadā un otram vecākam deklarētā dzīvesvieta 
pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir mazāk nekā sešus mēne-
šus Krimuldas novadā, tad pabalsts tiek izmaksāts 75 % apmērā no 
16. punktā  noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo.

20. Ja jaundzimušam bērnam ir reģistrēts tikai viens no vecākiem un 
tā deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā 
bērna dzimšanas brīža ir bijusi Krimuldas novadā, pabalstu piešķir 
pilnā apmērā.

21. Lai saņemtu pabalstu, personai, uzrādot personu apliecinošu do-
kumentu, jāiesniedz  bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu), gadījumos, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu par bērna 
dzimšanu.

V. Pabalsts apbedīšanai
22. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts Krimuldas novadā 

deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, lai sniegtu atbalstu bēru iz-
devumu segšanai 100 euro apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts perso-
nai, kura uzņemas apbedīšanu. 

23. Ja mirusi sociāli nenodrošināta personas, kuras dzīvesvieta ir 
deklarēta Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā, tiek piešķirts apbedīšanas pabalsts 300 euro apmērā, kas tiek 
izmaksāts personai, kas uzņemas veikt apbedīšanu pamatojoties 
uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtiem dokumen-
tiem.

24. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta paš-
valdības administratīvajā teritorijā un, kurai nav apgādnieku vai 
personas, kura uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgumu ar 
fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un 
sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, kas kopā ar valsts izsnieg-
to apbedīšanas pabalstu nepārsniedz 700 euro.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 
noteic kārtību kādā pašvaldība sniedz Krimuldas novadā materiālās palīdzības pabalstus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības veidus Krimuldas novadā, palīdzības apmēru, piešķiršanas 
kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus. 
Krimuldas novadā ir noteikti šādi pabalstu veidi: pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās, pabalsts veselības uzla-
bošanai, pabalsts bērna piedzimšanai, pabalsts apbedīšanai, svētku pabalsts, pabalsts ēdināšanas pakalpojumu 
apmaksai Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārizglītojošās iestādēs. Saistošajos noteikumos 
minētie pabalsti ir Krimuldas novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu notei-
kumos minētajām personām.

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

Finansējums Krimuldas novada Sociālā dienesta budžeta ietvaros.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Krimuldas novada Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Krimuldas novada domē. Krimuldas 
novada domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Saistošos noteikumus publicē pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Krimuldas Novada Vēstis”, kā arī ievieto 
pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un izliek redzamā vietā pašvaldības ēkā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

VI.  Svētku pabalsts
25. Ziemassvētku pabalstu koncerta un ziemassvētku saldumu paciņu 

veidā piešķir Krimuldas novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma 
bērniem, pamatojoties uz valsts datu reģistros pieejamām ziņām.

VII. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu 
apmaksai Krimuldas novada pašvaldības 

pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs

26. Apmaksātu bērnu ēdināšanu pašvaldības dibinātās pirmsskolas 
un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, piešķir ģimenēm, kurās 
ir četri un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ievietoti un aizbil-
dnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo 
profesionālo vai augstāko izglītību, par periodu pēc 8. punktā mi-
nētā lēmuma piemērošanas brīža. Pirmsskolas izglītības iestādes 
apmaksājot brokastis, pusdienas, launagu un vispārizglītojošās iz-
glītības iestādes apmaksājot kompleksās pusdienas.

27. Ģimenēs, kurās ir četri un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ie-

vietoti un aizbildnībā esoši bērni), bērna pārstāvim ir pienākums 
10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt sociālo dienestu, ja 
četru un vairāk bērnu statuss atbilstoši noteikumiem turpmāk nav 
attiecināms. Ja tiek konstatēts, ka bērna pārstāvis nav informējis 
sociālo dienestu par statusa zaudēšanu, bērna pārstāvim jāatmaksā 
saņemtais pabalsts viena mēneša laikā no sociālā dienesta ziņoju-
ma saņemšanas.

VIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Krimuldas novada domē.

29. Krimuldas novada domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā 
tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājums
30. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Krimuldas nova-

da pašvaldības domes 2010.g. 26.februāra saistošie noteikumi Nr.4 
„Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”. 

1. pielikums

Krimuldas novada Sociālajam dienestam 

__________________________________
 (iesniedzēja(as) vārds, uzvārds)

__________________________________
(personas kods)

________________________________________________
 (dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr._________________

___.___.20__.

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā.

Pabalsta izmaksas veids:
 pabalstu pārskaitīt uz bankas kontu.       
 Bankas konta Nr. LV__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                  
 
 pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.
 
 Pozitīva lēmuma gadījumā lēmumu izsniegt nav nepieciešams

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, 
adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimuldas novads, kas veic personas datu apstrā-
di ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Esmu informēts, ka man ir tiesības piekļūt Krimuldas novada sociālā dienesta apstrādāta-
jiem maniem  personas datiem un saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt labot vai dzēst 
datus, lūgt ierobežot datu apstrādi, saņemt apstrādātos personas datus.

paraksts: _______________________
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašval-
dības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā “Informācija par datu apstrādi”, iepazīsto-
ties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.

2. pielikums

Krimuldas novada Sociālajam dienestam 

__________________________________
 (iesniedzēja(as) vārds, uzvārds)

__________________________________
(personas kods)

________________________________________________
 (dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr._________________

___.___.20__.

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu veselības uzlabošanai:

 politiski represētai personai;

 personai ar invaliditāti vai bērnam ar invaliditāti.

Pabalsta izmaksas veids:
 pabalstu pārskaitīt uz bankas kontu.       
 Bankas konta Nr. LV__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                  
 
 pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

 Pamatojoties uz šo iesniegumu, piekrītu, ka turpmākajos gados tiek veikta izvērtēšana 
un piešķirts pabalsts veselības uzlabošanai, līdz iesniegums tiek rakstveidā atsaukts.

 
 Pozitīva lēmuma gadījumā lēmumu izsniegt nav nepieciešams

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, 
adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimuldas novads, kas veic personas datu apstrā-
di ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Esmu informēts, ka man ir tiesības piekļūt Krimuldas novada sociālā dienesta apstrādāta-
jiem maniem  personas datiem un saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt labot vai dzēst 
datus, lūgt ierobežot datu apstrādi, saņemt apstrādātos personas datus. 

paraksts: _______________________
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašval-
dības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā “Informācija par datu apstrādi”, iepazīsto-
ties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.
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2-1. pielikums

Krimuldas novada Sociālajam dienestam 
__________________________________

 (iesniedzēja(as) vārds, uzvārds)
__________________________________

(personas kods)
________________________________________________

 (dzīvesvietas adrese)
Telefona Nr._________________

___.___.20__.
IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu veselības uzlabošanai par ____________________.
     (gads, mēnesis)

Pielikumā:     ____________________________.

Pabalsta izmaksas veids:
 pabalstu pārskaitīt uz bankas kontu.       
 Bankas konta Nr. LV__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                  
 
 pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

 Pozitīva lēmuma gadījumā lēmumu izsniegt nav nepieciešams

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, 
adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimuldas novads, kas veic personas datu apstrā-
di ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Esmu informēts, ka man ir tiesības piekļūt Krimuldas novada sociālā dienesta apstrādāta-
jiem maniem  personas datiem un saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt labot vai dzēst 
datus, lūgt ierobežot datu apstrādi, saņemt apstrādātos personas datus. 

paraksts: _______________________
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašval-
dības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā “Informācija par datu apstrādi”, iepazīsto-
ties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.

3. pielikums
Krimuldas novada Sociālajam dienestam 

__________________________________
 (iesniedzēja(as) vārds, uzvārds)

__________________________________
(personas kods)

________________________________________________
 (dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr._________________

___.___.20__.
IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt  bērna piedzimšanas pabalstu. 
________________________________________________________ .

(bērna vārds, uzvārds, personas kods)

Pabalsta izmaksas veids:
 pabalstu pārskaitīt uz bankas kontu.       
 Bankas konta Nr. LV__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                  
 
 pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

 Pozitīva lēmuma gadījumā lēmumu izsniegt nav nepieciešams

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, 
adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimuldas novads, kas veic personas datu apstrā-
di ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Esmu informēts, ka man ir tiesības piekļūt Krimuldas novada sociālā dienesta apstrādāta-
jiem maniem  personas datiem un saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt labot vai dzēst 
datus, lūgt ierobežot datu apstrādi, saņemt apstrādātos personas datus. 

paraksts: _______________________
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašval-
dības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā “Informācija par datu apstrādi”, iepazīsto-
ties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.

4. pielikums
Krimuldas novada Sociālajam dienestam 

__________________________________
 (iesniedzēja(as) vārds, uzvārds)

__________________________________
(personas kods)

________________________________________________
 (dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr._________________

___.___.20__.
IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu _______________________________apbedīšanai.
  (vārds, uzvārds, personas kods)    

Pabalsta izmaksas veids:
 pabalstu pārskaitīt uz bankas kontu.       
 Bankas konta Nr. LV__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                  
 
 pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

 Pozitīva lēmuma gadījumā lēmumu izsniegt nav nepieciešams

Esmu informēts, ka manu personu datu pārzinis ir Krimuldas novada Sociālais dienests, 
adrese: Saules iela 1c, Ragana, Krimulda, Krimuldas novads, kas veic personas datu apstrā-
di ar nolūku sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.
Esmu informēts, ka man ir tiesības piekļūt Krimuldas novada sociālā dienesta apstrādāta-
jiem maniem  personas datiem un saņemt informāciju par datu apstrādi, lūgt labot vai dzēst 
datus, lūgt ierobežot datu apstrādi, saņemt apstrādātos personas datus. 

paraksts: _______________________
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Krimuldas novada pašval-
dības tīmekļa vietnes www.krimulda.lv sadaļā “Informācija par datu apstrādi”, iepazīsto-
ties ar “Krimuldas novada privātuma politiku” vai klātienē Krimuldas novada pašvaldībā.

Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 

apturētajiem likumiem
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākša-

na tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem 
likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vē-
lēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs 
klātienē parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākša-
nas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem 

Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 
gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepiecie-
šams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase 
vai personu apliecība).

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma 
Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums li-
kumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēša-
nu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir 
vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās 
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām paliku-
ši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes 
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat 
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk 
nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām 
domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 
šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, 
vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu at-
balsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas 
šādu grozījumu pieņemšanu.

Krimuldas novadā parakstu vākšana notiks Krimuldas novada domē 
Parka ielā 1, Raganā no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim  

pirmdienās 14.00-18.00
otrdienās 9.00 -13.00

trešdienās 9.00 – 13.00
ceturtdienās 14.00 – 18.00

piektdienās 9.00 -13.00
sestdienās 10.00 – 14.00
svētdienās 10.00 -14.00

Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu 
vākšanas dienā, 14. februārī. Tiem vēlētājiem, kuri veselības dēļ nevar 
ierasties parakstu vākšanas vietā, vai viņu pilnvarotajām personām jā-
iesniedz rakstisks iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās 
vietā.

Informāciju sagatavoja Krimuldas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Danute Staka
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Lepojoties ar Krimuldas novada ļaudīm, 
līdz 25. janvārim Krimuldas Tautas namā 
katru darbadienu apskatāma Daces Igna-
tovas zīmējumu izstāde „Sarunas”.

Dace Ignatova mācījusies Krimuldas vi-
dusskolā un Krimuldas Mūzikas un māks-
las skolā, kur absolvējusi Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļu un Mūzikas nodaļas čella 
klasi. Krimuldas Mūzikas un mākslas skola 
devusi spēcīgu pamatu turpmākajai izglītī-
bai. Iespēja gleznot, zīmēt, veidot un radoši 
izpausties mākslas skolā, apgūt čella spēli un 
muzicēt orķestrī – tā ir mācība apzināties savu 
laiku un aptvert savas spējas.

Dace joprojām spēlē Krimuldas un Limba-
žu jauniešu simfoniskajā orķestrī un seko lī-
dzi Krimuldas jauno mākslinieku un mūziķu 
sasniegumiem.

2019. gadā absolvējusi Jaņa Rozentāla 
Mākslas skolas grafikas nodaļu ar diplom-
darbu – trīs lielformāta grafīta zīmējumiem. 

Diplomdarba vadītāja ir gleznotāja Madara 
Gulbis. Ar šīm kompozīcijām tiek uzsvērts 
pats diplomdarba tapšanas process, kura lai-
kā kāds aiziet un kāds atnāk. Apkārt notie-
košais ietekmē vizuālās izteiksmes līdzekļus, 
un tas šo darbu padarījis daudz netveramāku 
un nepastarpināti spontānu. Ar diplomdarbu 
autore atklāj padošanos laika plūdumam un 
brīvībai.

Izstāde „Sarunas” savu pirmizrādi piedzī-
voja Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda 
Smiļģa teātra muzejā 2019. gada septembrī. 
Katrs portrets ir autorei tuvs cilvēks. Turklāt 
katrs darbs ir ne vien zīmēšanas un sēdēšanas 
seanss, bet arī mākslinieces saruna ar modeli. 
Un arī ar sarunām nekas nebeidzas…

Pašlaik Dace studē Latvijas Mākslas aka-
dēmijas scenogrāfijas nodaļā. Varētu teikt, jau 
sākot ar Rozentālskolas diplomdarba tapšanu, 
autore meklē aizvien neaizsniedzamākas for-
māta robežas jauniem darbiem.

Ieeja bez maksas. Aicināts ikviens interesents.
Publisks pasākums. Publicitātes nolūkiem tiks fotografēts 
un filmēts. Pasākumu rīko Krimuldas novada pašvaldība, 
krimulda.lv, facebook.com/TeiksmainaKrimulda

Apskatāma Daces Ignatovas zīmējumu izstāde „Sarunas”

Daudz baltu dieniņu!
2019. gada nogalē Vilberts un Gaida Šķirpāni svinēja Zelta 

kāzu jubileju. Viņus sveikt ieradās Krimuldas novada pašvaldī-
bas domes pārstāvji. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa apsveikuma uzru-
nā teica: “Šajā dzīvē nekas nenotiek nejauši. Cilvēks ar cilvēku nesa-
tiekas nejauši, to var saukt par likteni vai Dieva gribu. Liktenim bija 
labpaticis, ka tieši jūs abi satikāties un iemīlējāt viens otru. 1969.gada 
31.decembrī Gulbenes rajona Dzimtsarakstu birojā viens otram teicāt 
“Jā!” vārdu. Divi 22 gadīgi jauni cilvēki toreiz nodibinājāt Šķirpānu 
ģimeni. Tagad kopā pavadītas 50 ziemas, 50 pavasari, vasaras un rude-
ņi, izaudzināti divi bērni, sagaidīti četri mazbērni: dēla Ilmāra ģimenē 
divi dvīņi puikas, meitas Sanitas ģimenē divas meitiņas, un nu jau auk-
lējams pirmais mazmazbērniņš. 

Tagad viens otram varat teikt: “Cik labi, ka Tu man esi!” Un ar ga-
diem šie vārdi iegūst pavisam citu nozīmi, jo ir tik labi, ka blakus ir cil-
vēks, ar kuru dalīties it visā, kuru mīlēt, uz kuru paļauties. Un nav divu 
vienādu dzīves un mīlestības stāstu, un arī jūsējais ir vienreizēji skaists 
savā neatkārtojamībā, notikumu un likteņa izkārtojumā. Es jums no-
vēlu būt kopā līdz smaragda, dimanta, dzelzs, briljanta un kroņa (75) 
kāzām. Lai izdodas!”

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis, sveicot gaviļniekus, atzina, ka pārējie var mācīties no Gaidas un 
Vilberta pozitīvā piemēra: ”Celt ģimeni, novadu, valsti nevar vienā 
dienā, tas veidojās ilgstošā darbā, pacietībā un savstarpējā mīlestībā. 
Jūsu kopdzīves 50 gadi ir apliecinājums attiecībām ar savstarpēju pa-
cietību, neatlaidību, reizēm spītu, veidojot savu dzimtu bērnos, maz-
bērnos un nu jau mazmazbērniņā. Tā tas novads un valsts turpinās. 
Veselību, izturību jums un mūsu valstij!”

Zelta kāzu gaviļnieki saņēma ziedus, suvenīrus un dāvanas no Kri-
muldas novada pašvaldības domes pārstāvjiem.

“Uz Inciemu atnācām 1971. gada rudenī, kad dēls sāka staigāt un tā 
jau 48 gadus šeit dzīvojam. Dēls Ilmārs un meita Sanita mācījās Turai-
das pamatskolā, tagad lielākie mazbērni jau devušies patstāvīgās dzī-
ves gaitās, jaunākā mazmeitiņa vēl mācās devītajā klasē Siguldā. Dēls 
strādā konservu pārstrādes cehā “Rosība”. Meita kļuva par medmāsu, 
nostrādājusi 25 gadus vienā darba vietā un tagad otro gadu arī Turai-
das feldšerpunktā Inciemā. Sanita Savicka divas reizes bijusi atzīta par 
Latvijas sirdsmāsiņu LV prezidenta Valda Zatlera laikā un arī LV pre-
zidenta Andra Bērziņa laikā.” 

Vilberts un Gaida satikušies deju kolektīvā, abi bija lieli dancotāji, 
dejojuši, arī vēl 70 gadu jubilejā. Gaidas kundze vien noteic smaidot: 
“Kāda kurpe uzvilkta, tāda jāvalkā līdz mūža galam. Visādi jau mums 

ir bijis, arī grumbuļaini ceļa posmi, taču tie nāk un paiet, un atkal ir 
labi. Vislielākais ir prieks, ka abi bērni un viņu izveidotās ģimenes ir 
labas un arī mazbērni, nu jau arī mazdēliņš.” 

Vilberts piekrīt: “Pat akmens pie akmens pieslīpējās laika gaitā.”
Vilberts kolhoza “Ezerciems” laikā braucis uz dažādas tehnikas, 

traktoriem, ir gan arts, gan ecēts. Gaida strādāja lopkopības fermā 
smagu darbu, jo pamatā viss bija jāpaveic ar rokām. To pat šodien ne-
griboties atcerēties.

Gaidai neticas, kā paskrējuši tie 50 gadi, ka ne manīt. Diena aizstei-
dzas pēc dienas rūpēs par ģimeni, visiem mīļajiem. Taču viss ir vieglāk 
paveicams, ja to dara kopā, arī palīdzot piemājas dārziņā, jo jāizaudzē 
viss nepieciešamais, kā laukos pienākas, arī cukurzirņi mazbērniem. 
Gaida cītīgi organizē kāpostu skābēšanu, jo uzskata, ka jaunajai paau-
dzei ir jāzina to īstā, mājas garša.    

Sveikšanas brīdī klāt bija Šķirpānu znots Zigmunds, viņš slavē sie-
vas vecākus, īpaši sievasmāti, jo viņa garšīgi gatavo visu, īpaši labi 
sanākot ābolu plātsmaize. Zigmunds saka: “Patīk, ka vienmēr kopā sa-
nākam, daudz ko darām kopīgi. Mazbērni to redz un mācās.” 

Dzīvojamajā istabā uz sienām redzamas fotogrāfijas ar ģimenes 
priecīgu notikumu ainām, gan dzimšanas dienas, gan kāzu gadadie-
nas, gan bērnu izlaidumi. Šķirpāni uzskata, ka smaids un labs joks pa-
ildzina mūžu un nogludina kādu nesaskaņu.

“Ja pats neiesi un nedarīsi, neviens nedarīs. Tāpēc darbs ir visam pa-
matā” Gaida saka optimistiski: “Viss ir kārtībā, tik jādzīvo uz priekšu.”

Ināra Miškina

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, ga-
viļnieki: Vilberts un Gaida Šķirpāni, aizmugurē stāv znots Zigmunds Savickis, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa, Komunikācijas projektu vadītā-
ja Madara Liepiņa  
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Ziemas saulgrieži Lēdurgas Dendroparkā
21. decembrī, ziemas saulgriežos, Lēdurgas Dendroparkā nori-

sinājās svētku pasākums latviskās tradīcijās. Pasākumu vadīja Ilze 
Kļaviņa kopā ar Lēdurgas folkloras kopu “Putni”. 

Ziemas saulgrieži ir laiks, kad saulīte uzsāk savu ceļu pretī pavasa-
rim. Pasākuma apmeklētāji gāja rotaļās un  dziedāja, lai aicinātu un 
palīdzētu saulei celties augstāk debesīs un dāvāt gaismu. Neatņemama 
pasākuma sastāvdaļa bija bluķa vilkšana, kas simbolizē visa sliktā un 
nevajadzīgā savākšanu, palīdzot saulei tikt atpakaļ visaugstākajā kal-
nā. Bluķis pēc tam tika sadedzināts, lai viss sliktais izkūp gaisā, atstā-
jot vietu labajam un gaišajam.

Ziemas saulgriežu svinēšanas laikā ikviens pasākuma dalībnieks 
piedalās un aktīvi iesaistās visos rituālos. Saulgrieži ir laiks, kad ar 
savu devumu var uzņemt visu labo, visu slikto atdodot prom. 

Pasākuma dalībnieki ne tikai gāja rotaļās un dziedāja dziesmas pie 
ugunskura, bet arī devās masku gājienā, veidoja saulītes, bluķī atstāja 
visas sliktās lietas un kopīgi vārīja putru, baudot to pašā Lēdurgas Den-
droparka sirdī – pie Mudurgas dižakmens. 

Uz tikšanos nākamajos ziemas saulgriežos Lēdurgas Dendroparkā!
 Informāciju sagatavoja:

Madara Liepiņa Krimuldas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas komunikācijas projektu vadītāja

e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv
Foto/video: Kitija Mangule

Zvaigznes dienā
6. janvārī Krimuldas Tautas namā tradicionāli notika Zvaigznes 

dienas pasākums senioriem. Skanot priecīgiem atkalredzēšanās 
izsaukumiem, tiekoties skaisti sapostiem novada senioriem, sākās 
jauks pēcpusdienas pasākums. Viesi ne vien baudīja koncertu, 
bet arī klausījās Krimuldas novada pašvaldības pārstāvju uzrunas 
par paveikto un laba vēlējumus. 

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis: “Kuplā 
pulkā tiekamies gadu no gada. Ir prieks jūs redzēt smaidīgus, sapostus 
un skaistus. Jaunajā gadā jums vēlu labu veselību, labus draugus un 
sarunu biedrus, lai vienmēr jūs justos piederīgi un sadzirdēti. Mēs Kri-
muldas novada domē esam strādājuši, lai jūs tā arī justos. 

Mēs esam realizējuši daudzus darbus, kuru ieteikumi nākuši no 
jums. Esam rekonstruējuši vairāk kā 10 kilometrus pašvaldības grants 
ceļu, esam strādājuši pie izglītības jomas piedāvājuma uzlabošanas, lai 
mūsu izglītības iestādes būtu kvalitatīvas un ilgtspējīgas. Pateicoties 
šim darbam mūsu izglītības iestādēs pērn bija stabils skolēnu pieau-
gums. Krimuldas vidusskolā atkal, kā kādreiz, ir trīs pirmās klases 
un kopumā pieaugums ir 50 skolēni. Skolēnu skaita pieaugums visās 
mūsu izglītības iestādēs parāda to, ka mēs strādājam labi, gan, ka nova-
dam un mūsu mīļajai Latvijai ir nākotne. Tāpat daudz esam strādājuši 
kultūras jomā, tiekoties ar novadniekiem daudz un dažādos pasāku-
mos. Lepojos ar padarīto un ikvienu novada iedzīvotāju, man ir prieks 
jūs satikt ikvienu un uzklausīt jūsu gaišo domu. Paldies, ka jūs esat! 
Laimīgu Jauno gadu!”

Krimuldas novada pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs, Zvaigznes dienas pasākuma idejas autors Juris Salmiņš 
sveica klātesošos: “Cienījamais novada domes priekšsēdētāj, seniori, 
novadnieki un viesi, gandrīz 30 gadus pulcējamies Zvaigznes dienas 
pasākumos, lai satiktos un stiprinātu cits citu. Novadā strādā sociālais 
dienests, kurš palīdz tiem, kam radušās problēmas veselības vai trūcī-
bas dēļ. Paldies sociālajam dienestam par paveikto gada laikā un spēku 
turpmākam darbam. 

Šis ir tāds pārdomu laiks, atceros, kad devos uz Krimuldas skolu, 
gribējās apskatīt šīs ēkas jaunbūvi. Un šogad Krimuldas Tautas nams 
svin vairāk kā 50 gadus, pulcē, priecē ļaudis pasākumos. Katram no 
jums ir bijusi sava skola, sava darba vieta, savs dzīves ceļš. Šis ir tas 
laiks, kad mazāk skatāmies uz priekšu, bet vairāk atskatāmies uz pa-
veikto, izdzīvoto. Lai jums ir spēks, izturība, veselība, lai jums ir drau-
gi, jo šajā vecumā to kļūst mazāk, lai jums ir tuvinieki, kas par jums 
atceras, rūpējas, un, lai pasaulē viss būtu mierīgi, jo šo dienu ziņas par 
notikumiem Irānā ir satraukumu pilnas. Lai miers virs zemes un cilvē-
kiem labs prāts un tad jau arī mēs tiksimies turpmāk!”

Sociālā dienesta vadītāja Ginta 
Diļevka sveica seniorus un pastāstīja 
par dienesta veikumu: “Svarīgākās 
un aktuālākās lietas ir tās, ka pērn ir 
izvērtēti sociālie pabalsti, kur daudzi 
no tiem ir būtiski palielināti. Priecā-
jamies, ka būs lielākas iespējas palī-
dzēt mūsu novada iedzīvotājiem, kam 
tas ir nepieciešams un pienākas. Otra 
lieta, kuru gribas akcentēt, ka sociā-
lajam dienestam ir jaunas telpas In-
ciema ūdenstorņa 1. stāvā. Šī vieta ir 
domāta ne tikai tam, lai sniegtu sociālo palīdzību, bet arī kā atbalsta 
centrs, kā dienas centrs, kur cilvēkiem satikties, un tas ir ļoti būtiski. 
Strādājam, lai šāds pakalpojums būtu pieejams katrā novada apdzī-
votā vietā, kur sanākt kopā, radoši darboties. Ceru un ticu, ka tas 
izdosies, lai šāds dienas centrs taptu arī Sunīšos. Strādājot sociālajā 
dienestā, aizvien redzu, cik svarīgi ir tas, ka cilvēki tiekas viens ar 
otru, tas, ka cilvēki viens otram saka uzmundrinošus vārdus, tāpēc 
šī doma par dienas centriem ir mana prioritāte, kuru sadarbībā ar 
deputātiem cenšos īstenot. Novēlu katrā mājās sirdssiltumu, lai laba 
veselība, lai vairojas prieks.”

Saulīte uzsāk savu ceļu pretī pavasarim

Svētku atmosfēru izjūt domes pārstāvji 
Linards Kumskis, Ginta Diļevka un viese 
Rudīte Valle

Juris Salmiņš
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Jau 8 gadu, sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, mēs iesais-
tāmies akcijā EŅĢEĻI PĀR LATVIJU. No sirds priecājamies par 
tik ļoti kupli apmeklētajiem koncertiem gan Igates baznīcā, gan 
Lēdurgas kultūras namā. Visu gadu mūs sildīs tie brīnumjaukie 
vēlējumu un pateicības vārdi, ko saņēmām un joprojām saņe-
mam no klausītājiem (un arī no pašiem dalībniekiem).

Ar sirsnīgi skanīgiem priekšnesumiem Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcā izskanēja mūsu koncerts ,,Sapņu ielejā miers…”, kurā dzie-
dāja un spēlēja ,,Eži”, ,,Kastanīši”, puišu ansamblis, Roberts Gertners, 
Gustavs Karasjovs, Emīls Zaķis, Artūrs Miķelsons, Markuss Motte un 
Martins Motte. Koncerta izskaņā svinīgi nodevām saziedoto naudiņu 
Bērnu slimnīcas fonda (BSF) pārstāvei Baibai Spricei un Indrai Veis-
manei. Šajos koncertos esam savākuši EUR 1509,67 (Eur 300.-vairāk, 
nekā pērn)!

Labs darbs, kas padarīts un labi, ka ir ko darīt....No sirds sakām PAL-
DIES mūsu lieliskajiem māksliniekiem: Martai Veismanei, Kārlim 
Dzintaram, Alisei Šmaliņai, Robertam Gertneram, Emīlam Zaķim, 
Gustavam Karasjovam, Artūram Miķelsonam, Markusam Mottem, 
Martinam Mottem, Reinim Tomiņam, Līvai Tomiņai, Natālijai Meļņi-
kovičai, Andai Skujai, Agitai Gabranovai, Gatim Krūmiņam, Aivaram 
Krūmiņam, Zanei Martinsonei, Agnetei Janelsiņai, Lēdurgas kultū-
ras nama bērnu ansamblim ,,KASTANĪŠI”’ un SK ,,LETTEGORE”, 
G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PUIŠU ANSAMBLIM, Limbažu 
KN kapelai ,,LABI, KA TĀ!’’ un VK ,,ZIEDONIS”, vīru ansamblim 
,,DZIĻEZERS”, BJC kapelai ,,EŽI”, muzikālajai apvienībai ,,SVĒTKI”!

PALDIES mūsu atbalstītājiem: BSF, Krimuldas novada pašvaldī-
bas domei (L. Kumskim), BS ,,MĀRTIŅGĀRŠAS” (Z. un M. Ozo-
liņiem), Lēdurgas KN (I. Runcei), G. Merķeļa Lēdurgas pamatskolai 

(M. Kalniņai un B. Pilskalnei), Igates baznīcai (V. Piebalgam), SIA 
AĢES CENTRS (E. un G. Megriem), veikalam MAZLAURI (A. Reh-
tšpreherei), ROŽKALNU MĀJAS MAIZEI no Straupes (I. Ekertei), 
IK EXPROMT (M. Mottem un L. Mottem), šoferīšiem Anatolijam 
un Pēterim! Paldies pedagogiem S. Budevicai , A. un A. Dimantiem, 
D. Robulei, E. Rudzītim, A. Ķikustam, J. Špacam! Paldies bērnu vecā-
kiem, vecvecākiem, līdzi jutējiem, visiem labajiem cilvēkiem! Paldies 
par darbu, par attieksmi, iejūtību, ieintersētību, mirdzumu, gaišumu un 
labestību! Sapņu ielejā miers….veselīgu un svētīgu Jauno gadu!

Ar cieņu, 
koncertu rīkotāji Z.un M.Ozoliņi un M.Mazureviča-Motte

Veselīgu un svētīgu 2020. gadu!

“Kamolīša” Ziemassvētkos
27. decembrī Lēdurgas kultūras namā, piemirstot ikdienas rūpes-

tus un atverot savas sirdis gaismai, ko atstaro pateikts uzmundri-
nošs vārds, novada seniori tikās tradicionālajā svētku pasākumā. 

Klātesošos uzrunāja Krimuldas novada domes izpilddirektora viet-
nieks Vilnis Krišjānis un sociālā dienesta pārstāve Antra Logina. 

Vilnis Krišjānis uzsvēra, ka svarīgi ir piedalīties šajos pasā-
kumos un gūt prieku ne tikai no atkalredzēšanās iespējas, bet arī 
iedvesmoties dzīvespriekam un biedrības “Kamolīša” aktīvajiem 
biedriem, kas rāda mums piemēru radošai darbībai, pulcējot ap sevi 
draugus un domubiedrus. “Krimuldas novada domes vārdā apsvei-
cu jūs svētkos un novēlu labu veselību, arī turpmāk ap sevi pulcēt 
kuplu draugu pulku un, lai netrūkst jaunas idejas. Lai biedrība “Ka-
molītis” atrod jaunus darbus, ko darīt, lai rindas papildinās ar ieinte-
resētiem domubiedriem.” 

Antra Logina: “Novēlu jums un jūsu ģimenēs saticību, mīles-
tību un pāri visam – veselību. To var tikai novēlēt, bet uzdāvināt 
var veselības nostiprinātājus: medus ir unikāls superprodukts, tajā ietilpst vasaras saules gaisma un enerģija, kas mums tik ļoti va-

jadzīga. Cilvēka prāts top priecīgāks, labestīgāks, uzlabojas dzī-
ves kvalitāte. Medus jums lieti noderēs pie kafijas vai tējas tases, 
“Kamolītī” risinot sarunas, kas arī ir tik ļoti vajadzīgas, jo cilvē-
ki ir sociālas būtnes un cits bez cita nevar. Darbīgu un enerģisku 
2020. gadu!”

Laba vēlējumus senioriem veltīja ģimenes ārsts Aivars Freibergs. 
Pēc apsveikumu vārdiem, viesi baudīja koncertu, kur priecēja kon-
certa dalībnieku azarts un izdoma. 

Paldies: pirmsskolas deju kolektīvam, vadītāja Laura Atslēga; 
1.-4. klašu skolēnu deju kolektīvam, vadītāja Laura Atslēga; 5.-9 kla-
šu skolēnu deju kolektīvam, vadītājs Kristaps Pelēkais; jauniešu 
deju kolektīvam ''Metieniņš'', vadītājs Kristaps Pelēkais; bērnu vo-
kālajam ansamblim ''Kastanīši'', vadītāja Marita Mazureviča-Motte; 
G. Merķeļa Lēdurgas pamatskolas zēnu vokālajam ansamblim, va-
dītāja Marita Mazureviča-Motte; solistiem: Robertam Gertneram, 
Martinam Mottem; pūtēju kvartetam: Emīlam Zaķim, Gustavam 
Karasjovam, Artūram Miķelsonam, Markusam Mottem.

Dzied sieviešu koris ,,LETTEGORE”

5.-9. klašu skolēnu deju kolektīva priekšnesums, vadītājs Kristaps 
Pelēkais

Seniori bauda koncertu, pēc tam saviesīgā daļa pie klātiem galdiem
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I.Vispārīgā informācija par 
aprobežojumiem

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrī-
ba) Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – Inčukalna PGK) 
un dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektiem, inženier-
būvēm un inženierkomunikācijām (turpmāk visi kopā saukti – Ob-
jekti) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas 
un drošības aizsargjoslas. 

Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt 
Inčukalna PGK un dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvada efek-
tīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošī-
bas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku 
drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadī-
jumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. 

1. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu ekspluatācijas aiz-

sargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes 
noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu to eksplua-
tāciju.
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 gāzesva-
da ass - 15 metru attālumā no gāzesvada ass;

1.2. ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas vei-
do zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai noro-
bežojošām 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 ur-
buma;

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 tel-
pa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzes-
vada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju 
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pantu Objektiem ir noteik-
tas 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 sta-
cijas 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 uzglabā-
šanas 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 paš-
valdību 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 eks-
pluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos 
darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesis-
kais 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 vei-
cami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības 
kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru sagla-
bāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas 
darbus, kurus var veikt jebkurā laikā;

3.1.4.  pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sa-
kārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai pare-
dzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudē-
jumus. 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 aizsarg-
joslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji 
pēc savstarpējas vienošanās;

3.1.6.  juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās 
darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojā-
jumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai 
pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā ob-
jekta 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 jāiz-
pilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasī-
bas; 

3.1.8.  pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem 
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsarg-
joslu 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 aiz-

Informācijas sagatavota pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteiku-
mu “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”41.punktu

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
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sargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis no-
sacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja 
vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlī-
dzību.

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 kodī-

gas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas mate-
riālus;

3.2.3.  aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un de-
rīgo 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 applūdināša-

nu;
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 rī-
kiem;

3.2.8.  aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādī-
tas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

3.2.9.  aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
3.2.10. aizliegts izvietot lopbarības, minerāl-

mēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, 
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojo-
šu vielu, produktu un materiālu glabātavas;

3.2.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.2.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestāt-

nes, kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas 
darbus;

3.2.13. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņē-
muma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, re-
monta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas 
darbus;

3.2.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāz-
apgades iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpaš-
nieku, aizliegts:

veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānis-
mus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dzi-
ļāk 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 (izņe-
mot 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 Aiz-
sargjoslu likuma 58.2 pantu:
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 at-
pūtas 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 no-

drošināt vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēša-
nas staciju, gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru 

staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes nolik-
tavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu 
gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automo-
biļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo 
avāriju gadījumā;

3.3.7.  gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju no-
drošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības 
aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskā-
liem.

4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta sestās daļas noteiku-

mus, Sabiedrība norāda, ka jebkurai fiziskai un juridiskai perso-
nai, veicot darbus aizsargjoslā, ir pienākums saskaņot ar Sabied-
rību jebkurus darbus Objektu aizsargjoslā, tajā skaitā:
4.1.1. pirms projekta dokumentācijas izstrādes uzsākšanas, jeb-

kāda veida būviecerei, saņemt no Sabiedrības tehniskos no-
teikumus, sūtot iesniegumu pa pastu uz Sabiedrības juridisko 
adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pas-
tu: info@conexus.lv;

4.1.2. pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas vai citu darbu veik-
šanas, kas saistīts ar zemes rakšanas darbiem (noslēgt vieno-
šanos par zemes darbu veikšanu Objekta aizsargjoslā. Par vie-
nošanās slēgšanas kārtību informācija saņemama Sabiedrības 
Saimnieciskā nodrošinājuma Tehnisko noteikumu un aizsarg-
joslu 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 ne-
pieciešamos 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 pār-
kāpj iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatī-
vajos 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 aizsargjos-
lās un dabasgāzes pārvades sistēmas objektiem noteiktajās aiz-
sargjoslas.

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 mai-

sījums, vieglāks par gaisu. Galvenā sastāvdaļa - metāns 98% un ci-
tas gāzes un savienojumi. Uzglabājamā dabasgāze ir bez smaržas. 
Līdz ar to, lai gāze būtu sajūtama cilvēkiem, pārvades sistēmas 
operators veic tās odorizāciju, pievienojot etilmerkaptānu. Rezul-
tātā dabasgāze iegūst specifisku smaržu pirms padeves patērētā-
jiem. 

Simptomi un iedarbības sekas: 
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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 sistē-

mā (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 ie-

kļūst 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 sprā-
dzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

Simptomi un iedarbības sekas:
Pēc saskares ar acīm veidojas konjunktīvs apsārtums acīs, kon-

junktīva tūska (hemoze) acīs, konjunktivīts (rozā acis). Pēc saska-
res 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 zaudē-
šana 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 aizdegšanas 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 gāzesva-
dam, to objektiem un apkārtējai videi. Tāpat izveidojas sprādzien-
bīstama 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 uguns-
grēka 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 neatgrieze-
niski bojājumi. 

Konstatējot šādas avārijas, Sabiedrība nekavējoties atslēgs bojā-
tās tehnoloģiskās iekārtas, dabasgāze izplūdīs vai sadegs. Sabied-
rība nekavējoties uzsāks avārijas likvidēšanas darbus.

UZMANĪBU! 
Dabasgāzes noplūdes gadījumā no dabasgāzes pārvades sis-

tēmas ar tam sekojošu degšanu 280 m zonā var veidoties liels 
siltumstarojums, tādēļ steidzami jādodas prom no šīs zonas. Da-
basgāzes noplūdes gadījumā no Inčukalna PGK bīstams siltum-
starojums 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 apvaļņo-
jumā). Metanolam neaizdegoties, tas iztvaikos, radot gaisa pie-
sārņojumu. Taču veiktie aprēķini liecina, ka tipiskos apkārtējās 
vides apstākļos bīstamās tvaiku koncentrācijas sagaidāmas tikai 
izlijuma vietas tiešā tuvumā. 

 Metanola aizdegšanās gadījumā avārija attīstīsies kā peļķes 
ugunsgrēks ar tā radītā 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 kon-
centrāciju, nepieciešams nekavējoties:

• pārtraukt jebkādu saimniecisko un citu darbību, kā rezultātā var 
rasties dzirksteles, nelietot atklātu liesmu, atvienot no tīkla vi-
sas 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. No-
blīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī samēr-
cētu audumu vai citu materiālu. Atstāt telpas tikai pēc atbildīgo 
valsts institūciju paziņojuma saņemšanas;

• ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestam pa tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu (adre-
si), 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 ņe-
mot personu apliecinošus dokumentus, zāles, pirmās nepiecie-
šamības preces, naudu u.c.;

• nepieciešamības gadījumā evakuāciju, pagaidu izmitināšanu, 
aprūpi un īpašumu apsardzi veiks atbildīgās institūcijas (attiecī-
gā pašvaldība, Valsts un pašvaldības policija, Nacionālie bruņo-
tie spēki, Labklājības ministrijas iestādes) saskaņā ar teritoriāla-
jiem civilās aizsardzības plāniem;

• veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes, vā-
jums, līdzsvara traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā medi-
cīnas 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 Inču-
kalna PGK objektos uzstādītas 3 trauksmes sirēnas, kuras ir iz-
vietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 
1,5 kilometru rādiusā. Papildus tam avārijas gadījumā paredzēts 
brīdināt telefoniski vietējās pašvaldības un blakus esošos ko-
mersantus.

Izdzirdot trauksmes sirēnu skaņas signālu, lai saņemtu informāci-
ju par tās nostrādāšanas iemeslu, lūdzam iedzīvotājus pēc iespē-
jas 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 jā-
ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

8. Papildinformācija
Papildinformāciju var saņemt sūtot vēstuli pa pastu uz Sabied-

rības 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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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 29.11.2019. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 
 „Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

Izdoti, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā 

makšķerēšana Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā esošajā Gaujas upes posmā.

2. Licencētā makšķerēšana Krimuldas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā esošajā Gaujas upes posmā tiek organizēta sa-

skaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” izstrā-
dāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu 
“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 
(pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā trīs gadus no to spēkā stāšanās brīža.
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.  Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto 

vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vē-
žošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 
Ministru kabineta 2015.g. 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 
7.punkts nosaka, ka Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā 
paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 10.punkts nosaka ne-
pieciešamos saskaņojumus, savukārt 15.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju 
saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015.g. 22.decembra noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi".
Krimuldas novada pašvaldība 2019.g. 14.novembrī (pašvaldības reģ. Nr.2230) ir saņēmusi biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība” (turpmāk – biedrība) 2019.g. 13.novembra iesniegumu Nr.24, kurā norādīts, ka saskaņā ar 2015.g. 22.decembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), 
biedrība lūdz Krimuldas novada domi pieņemt saistošos noteikumus “Nolikuma par lašveidīgo zivju licencētās makšķerēšanas 
Gaujā un Braslā”. Iesniegumam biedrība ir pievienojusi MK noteikumu 10.punktā minēto iestāžu nolikuma saskaņojumus:
1. 2019.g. 30.oktobra Zemkopības ministrijas valsts sekretāres elektroniski parakstītu vēstuli Nr.4.1-9e/2252/2019 “Par precizētā 

“Nolikuma par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” saskaņošanu”;
2. 2019.g. 15.oktobra institūta Zivju resursu pētniecības departamenta vadītāja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.30-3/1164-e “Par 

licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”;
3. 2019.g. 16.oktobra Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietnieces Zvejas kontroles departamenta direktores elektroniski pa-

rakstītu vēstuli Nr.1-13.2-04/1651 “Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”;
4. 2019.g. 29.oktobra Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktores p.i., Dabas aizsardzības departa-

menta direktores vietnieka – Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.3.15/224/2019-N10 
“Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums.

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, 
kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Gaujas upē, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu novadā) augšup pret straumi 
līdz Abula upes ietekai Gaujā (Beverīnas novadā). Šis upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Līgat-
nes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas teritorijās un Braslas upes 
posmā, kas atrodas Pārgaujas un Krimuldas novada teritorijās, no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas zivjaudzētavas 
teritorijas tuvākajai robežai. Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Krimuldas novada pašvaldības pilnvarojumu organizē biedrība, 
kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. Biedrības adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV – 4110, 
kontakttālr.29412602, e-pasts: novadadome@ligatne.lv.

3. Informācija par plānoto saistošo notei-
kumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Saistošie noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām. 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Krimuldas novada domē un pie organizētāja - biedrības 
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kontakttālr.29412602, e-pasts: novadadome@ligatne.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām.

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, 
kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas 
intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā 
dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan prak-
tiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot 
pārvērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdar-
bības būtība un tiesiskais regulējums Latvijā, kā arī notiks praktiskais 
darbs, lai izvērtētu savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmēj-
darbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, 
komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. 
Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur 
šie jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Ap-
mācību kursa noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību 
un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 13, 
no plkst.10:00 līdz 17:30 Kopumā notiks trīs apmācību kursi: 
1. kurss: 18.01., 25.01., 1.02., 8.02. (pieteikšanās līdz 13. janvārim) 

2. kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3. februārim) 
3. kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24. februārim) 

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai 
kļūtu par apmācību dalībnieku kādā no trim kursiem, līdz norādīta-
jam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: 
http://ejuz.lv/suapmacibas, kas pieejama Labklājības ministrijas sociālā 
tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/labklajibasministrija/, 
sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asoci-
ācijas mājas lapā www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. Visi apmācību kursu 
dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā e-pastā nā-
kamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu informācija: 
Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686. 

Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas per-
sonas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks aicinātas pieda-
līties sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā. Plašāka informācija 
sekos.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, 
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists, 
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām  
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
“Zeme pie Dreimaņiem”, kadastra Nr.8068 002 0224, adrese: 
“Ezerciema skola”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, pla-
tība 3,93  ha, un uz tā esošās pussagruvušās būves.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 12 200 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.14.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.februāra plkst.17.00. 
Nodrošinājuma summa 1220 EUR (viens tūkstotis divi simti div-
desmit euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kon-
tā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no 
piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome 2020.gada 11.februārī  plkst. 14.30 Kri-
muldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā, rīko 4 (četru) meža cirsmu nekustamajā īpa-
šumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
Nr. 6656 002 0490, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
1. cirsma – platība 1,67 ha, kailcirte, pārdošanai paredzētais apjoms 

557 m3, nosacītā cena 12600 EUR, izsoles solis 200 EUR.
2. cirsma – platība 1,84 ha, kailcirte, pārdošanai paredzētais apjoms 

432 m3,  nosacītā cena 11000 EUR, izsoles solis 200 EUR.
3. cirsma – platība 2,41 ha, kailcirte, pārdošanai paredzētais apjoms 

712 m3, nosacītā cena 17400 EUR, izsoles solis 200 EUR.
4. cirsma – platība 1,66 ha, kailcirte, pārdošanai paredzētais apjoms 

495 m3,  nosacītā cena 16300 EUR, izsoles solis 200 EUR.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.februāra plkst.17.00. 
Nodrošinājuma summa 10% no cirsmas nosacītās ce-
nas jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nosolītajām cirsmām jāsamaksā vie-
nas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).
Cirsmu apskate dabā notiks 2020.gada 4.februārī, pulcēšanās 
plkst.10.00 pie Lēdurgas pagasta pārvaldes E.Melngaiļa ielā 2, Lē-
durga. Kontakttālrunis 29473025.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vir-
zas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 
8068 006 0053, platība 0,55  ha.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena - 580 EUR.   
Izsoles solis – 50 EUR.                        
Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.15.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā.
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2020.gada 10.februārim 
iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.februāra plkst.17.00. 
Nodrošinājuma summa 58 EUR (piecdesmit astoņi euro) jā-
iemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr. 90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz no-
maksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no 
piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa 
tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Nodokļu maksātājiem saziņa ar VID plānota tikai 
elektroniski 

Saeima 9.janvārī pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus nodokļu un 
nodevu likumā, kas paredz, ka iesniegumus Valsts ieņēmumu dienes-
tam (VID) nodokļu administrēšanas jautājumos no 2021.gada nodok-
ļu maksātāji varēs iesniegt tikai elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS). Plānots, ka jebkurš iesniegums, kurā ietverts VID kompetencē 
esošs lūgums, sūdzība, jautājums vai priekšlikums, kā arī gada ienā-
kumu deklarācija, būs jāiesniedz tikai elektroniski.  

Lai personas, kas nav EDS lietotājas, varētu apgūt iemaņas darbam 
ar elektronisko sistēmu, ka arī, lai VID varētu veikt izglītojošus pasā-
kumus un informēt iedzīvotājus par gada ienākumu deklarācijas aiz-
pildīšanu un iesniegšanu elektroniski, izmaiņas plānots ieviest no 2021.
gada 1.janvāra.

Lai persona varētu lietot EDS, tai būs jāreģistrējas kā elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas lietotājam. To varēs izdarīt tiešsaistē, autentifi-
cējoties ar internetbanku, elektronisko identifikācijas karti vai drošu 
elektronisko parakstu. Tāpat par EDS lietotāju varēs kļūt, personīgi ie-
sniedzot rakstisku iesniegumu VID un apliecinot savu identitāti. VID 
iesniedzēju reģistrēs kā EDS lietotāju un tam piešķirs lietotājvārdu un 
paroli.

Likuma grozījumi rosināti, lai paātrinātu informācijas apriti un sa-
mazinātu administratīvo slogu gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļu 
administrācijai. Patlaban VID nodokļu maksātājiem nodrošina vairāk 
nekā 220 dažāda veida pakalpojumus nodokļu (nodevu) administrēša-
nas un muitas jomā. VID dati liecina, ka pagājušajā gadā no fiziskajām 
un juridiskajām personām saņemti turpat 95 tūkstoši, bet šī gada pir-
majos septiņos mēnešos virs 50 tūkstošiem dokumentu papīra veidā, 
teikts grozījumu anotācijā.

Tāpat VID statistika liecina, ka ik gadu apmēram 18 procenti no gada 
ienākumu deklarācijām tiek iesniegtas papīra veidā, un to atbilstoša 
apstrāde VID 2017.gadā izmaksāja vairāk nekā divus miljonus eiro. 

Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, mob.: 26184007; E-pasts: prese@saeima.lv 
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„NOPELDI SEVI”
un iegūsti balvas!

Apsveicam NOVEMBRA centīgākos 
1. grupā - Kristija Ozola - 6,9 km 

Renārs Cinis - 23,5 km
2. grupā - Lāsma Salmiņa - 12,225 km 

Romans Luņins - 7,9km 
3. grupā - Evija Pētersone - 18,3 km 

Artūrs Vēveris - 12,5 km
4. grupā - Vizbulīte Rukkalna-7,375 km 

Juris Rukkalns -12,65 km

Apsveicam DECEMBRA centīgākos 
1. grupā – Aivija Vilka – 12,4 km 

Marks Hasners – 9,4 km
2 .grupā – Džūlija Braua – 9,0 km 

Jānis Jagubkovs – 6,7 km 
3. grupā – Līga Šica – 15.65 km 

Renārs Āboliņš – 15,24 km
4. grupā – Ināra Brauere – 3,6 km 

Jānis Pelēķis – 8,3 km

Koordinātes  GPS: 57º10’56.1’’ N24º41’53.1’’E 

Meklējiet: 
RAGANĀ -Skolas ielā 11, Krimuldas novads, LV-2144

Kompleksā atrodas: 
lielais baseins 25 metri × 4 celiņi, 

mazais baseins ar kaskādi un masāžas burbuļiem, ūdens tº +31º, 
sauna ar mitrināšanu, 

aromātiskā tvaika pirts, 
atpūtas zona ar zviļņiem, 

trenažieru zāle.
 Info tālr.26161322

 Izīrējam telpas pasākumiem: Klasiskā deju  zāle 1642(29114779),
 Kafejnīca (26070827), 
 Masāžas un kosmētiskais kabinets (26315701), 
 Solārijs (29425968), 
 Frizētava (29130023)     

www.krimuldasskola.lv/peldbaseins
e-pasts: baseins@krimulda.lv

Izīrējam peld-rīkus un pleznas, individuālā vai peldēt-apmācība grupā,  
līdzsvara treniņi uz virves pāri baseinam, airēšana uz SUP dēļiem,  

organizējam dzimšanas dienu ballītes.  

Piemērots ģimenēm ar bērniem (līdz 7 gadiem – bez maksas!)

20. decembrī Krimuldas vidusskolas peldbaseinā notika pasākums “Pārej pāri ba-
seinam”, kura laikā ikvienam bija iespēja pamēģināt iet pa 5 cm platu lentu, kas no-
vilkta virs ūdens. Tas ir interesanti - iet un šūpoties, bet pēc tam - ielekt ūdenī.

Vairākas reizes vakara gaitā notika arī sacensības: kurš aizies tālāk. 
Pirmajā kārtā plkst.17.30 uzvarēja Roberts Pūcītis, pārspējot pat par sevi vecākus jau-

niešus un, aizejot līdz baseina pusei. Otrajā piegājienā plkst.18.20 vistālāk aiziet izdevās 
Haraldam Kutraitim. Trešajā reizē – plkst.19.10 uzvarēja Agnese Smiļģe no Saldus, bet 
ceturtajā reizē plkst.20.00 uzvarēja Ervīns Kleimarāns.

Pēc tam sekoja paraugdemonstrējumi. Tos izpildīja Kristaps Turauskis, kurš vienīgais 
pārgāja pāri baseinam turp un atpakaļ – atpakaļgaitā, sēdās un cēlās, pievilkās no ūdens 
pie stropes, izpildīja vēl dažādus citus trikus. Šie gājieni labi trenē līdzsvaru, līdz ar to tiek 
vingrināta dziļā muskulatūra, kas lielākai cilvēku daļai ir vāja. Šīs prasmes var izkopt arī 
regulāri veicot līdzsvara vingrinājumus uz vienas kājas. Aicinu bērnus un vecākus biežāk 
nākt trenēties pie skolas kokos iekārtajās stropēs, lai nākamajās reizēs arī baseinā šo māku 
nodemonstrētu citiem.

Uz tikšanos nākamajā pasākumā “Pārej pāri baseinam” – 31. janvārī!
 Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja  Līga Ozoliņa

Šie gājieni labi trenē līdzsvaru, tiek vingrināta un nostiprināta dziļā muskulatūra

Pārej pāri baseinam!
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Izdevējs: Krimuldas novada dome, Raganā, Parka ielā 1, tālr. 67976868.
Domes priekšsēdētājs: Linards Kumskis.
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, mob.t. 27744033 (LMT).
Maketētāja/datorgrafiķe: Venita Zariņa.
Iespiests: SIA „Creative Cat”, Rīgā, Cēsu ielā 20/1, tālr. 67311622.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Kri mul das 
baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā 
(paralēli dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 pl. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, diskusiju 

un kino vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.
Katra mēneša otrajā ceturtdienā pl. 18.30 – Sie-

vu vakars: sadraudzība, sarunas, lūgšanas. Sie-
vu vakarus vadīs Vineta Priekule, mob.t. 29429002.

Piektdienās pl. 19.30 – Bībeles studijas un 
iesvētāmo nodarbības.

Sestdienās pl. 19.00 – Kontemplatīvais 
Dievkalpojums Krimuldas baznīcā ar Svētā 
Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no 
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 15.00.
Vizītes pie draudzes mācītāja Mācītājmājā var pieteikt 
katru dienu (izņemot otrdienas) pa tālr. 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

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

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

Prāvests Rihards Rasnacis

LĪDZJŪTĪBAS
No mūža kamola pa dzijai attinusi, 
Iet tālus ceļus māmulītes sirds... 
  (L. Vāczemnieks)

Izsakām līdzjūtību Marijai Rostokai,  
māmiņu mūžības ceļā pavadot.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas un pirmsskolas 
grupu darbinieku kolektīvs

Lēdurgas kultūras namā
29.01. plkst.16.00 Jautra izrāde bēr-
niem ’’Dzeltenā zemūdene.’’
Režisors Armands Ekštets      

Ieejas maksa: EUR 2.00

01.02.plkst. 17.00 Siguldas Tautas te-
ātra izrāde ’’Tās dullās Paulīnes dēļ.’’
Autores Vizma Belševica, Tatjana Šverste, 
režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece

Ieejas maksa : EUR 3.00

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

plkst. 11.00.
Ir iespēja piedalīties Bībeles stundās, tās notiks katru 

ceturtdienu pl.18.00 baznīcā, sakristejā. 
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

no pl.17.00 līdz 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

PAZUDIS suns!

Asspalvainais foksterjers vārdā: Rego. 
Balts (lielākā daļa) ar melniem un brū-
niem raibumiem, ar brūnu galvu. Spro-
gains apmatojums.

Pazuda apkaimē Vanagi (Lēdurgas pa-
gasts) dodamies Lodes virzienā! (12.12.) 
Ja kāds manījis, lūgums dodiet ziņu!
Telefona nr.: 29269399 (Artis), 28354852 (Santa), 

29765317 (Edgars), 28153821 (Zane)

Ugunsdrošības kalendārs 
JANVĀRIM

Izmantotais materiāls no Krišjāņa Barona 
Dainu skapja, Latvijas Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrību apvienības Valdes (LBUB 
AV) aicinājumiem, Valsts ugunsdzēsības un 
ugunsdrošības dienesta (VUGD) mājas lapas 
un ugunsdrošības noteikumiem, Ugunsdrošī-
bas uzraudzītāju tekstiem presē un uzrunām, 
preses apskatiem.

Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepiecie-
šama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējo-
ties zvaniet uz tālruņa numuru 112! 

Uguns puisi, uguns puisi, 
Dedzin' spodru uguntiņu; 
Es tev došu raibus cimdus 
Līdz pašàm elkùnèm.

(Krumbergs B., Odziena)
Atgādinājums: no 2020. gada 1. janvāra 
„visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu 
detektoriem”! Neatliec rūpes par drošību, ja 
neesi to izdarījis, nekavējoši, jau šodien, uz-
stādi mājoklī dūmu detektoru! (LBUB AV).
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) 
ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrē-
ka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet 
privātmājas papildus jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu (Viendzīvokļa objektu 
nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura 
dzēstspēja ir vismaz 21A 11 3B  (UN – 238., 
p. 256.))  (VUGD)
 Sagatavoja Jānis Rubīns

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

Viss satīts nu kamolā ciešā, 
Kur katrai dienai mezgls siets. 
Tā pavediens tinies no dienas dienā, 
Līdz mūžības slieksnis sniegts. 
  (M. Jansone)

Biedrība “Ragana 8” izsaka dziļu līdzjūtību 
Vinetai Sāmītei un ģimenei, pavadot 

māmuliņu kapu kalnā.

Vismīļākais ir mātes vārds,
Kas atdus zemes klēpī vēsā.

Izsakām līdzjūtību Annai  Miezītei, 
 no mātes atvadoties.

Veco ļaužu mītnes “Pēterupe”  
darbinieku kolektīvs

Lēdurgas sporta hallē 
25. janvārī plkst. 11.00 

norisināsies galda tenisa un novusa 
sacensības,  kurās aicināts piedalīties 
ikviens interesents un aktīvas atpūtas 

cienītājs. 
Kontaktpersona: Madara Ansone, 

mob.t. 26517271

Krimuldas novada  
basketbola komandu spēles 

janvārī:
18. janvārī

Krimuldas vidusskolas sporta zālē
pl. 14.30 BK Lēdurga – TZT/ceļu tehnika

pl. 16.00 Krimulda – BK salacgrīva

25. janvārī 
Salacgrīvā

pl. 18.30 Grīva – BK Lēdurga

26. janvārī
 Alojā

pl. 13.00 Limbažu ceļi – Krimulda

Skumji galvas noliec sirmie bērzi,
Pūpolzaros sabirzt dzīves stāsts,
Pāri nošalc pavasara vēji,
Jāšķirās, kaut šķirties žēl.

Izsakām līdzjūtību Gaidai Andersonei, 
 māsu izvadot mūžībā.

Biedrība “Kamolītis”


