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2020.gada pirmās pastmarkas izdeva 
sērijā Latvijas pilsētu un novadu ģerbo-
ņi – uz tām Babītes novada, DURBES 
un Durbes novada, Kokneses nova-
da, Krimuldas novada un Viļānu novada 
pašvaldību ģerboņi. Katra jaunā past-
marka izdota ar atšķirīgu nominālvērtī-
bu atbilstoši jaunajiem universālā pasta 
pakalpojuma tarifiem, kas stājušies spē-
kā 2020. gada 1.janvārī. Ģerboņu sērijas 
pastmarkas drukātas uz pašlīmējošas 
pamatnes.

Pastmarka ar Krimuldas novada ģer-
boni izdota 500 000 eksemplāros, tās 
nominālvērtība ir € 1,29, kas atbilst vēs-
tuļu korespondences apmaksai svara ka-

tegorijā līdz 20 gramu uz valstīm, kuras 
atrodas 1.zonā. 

www.pasts.lv

“Latvijas Pasta” 2020. gada  
pirmajās pastmarkās  

arī Krimuldas novada ģerbonis

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, Krimul-
das novada pašvaldība nodrošina e-pa-
kalpojumu bērnu reģistrācijai rindā uz 
Krimuldas novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Pakalpojums pieejams portālā 
epakalpojumi.lv sadaļā Pirmsskolu pietei-
kumu reģistrs. 

Izmantojot e-pakalpojumu iespējams:
 reģistrēt jaunu pieteikumu bērna uzņem-

šanai izvēlētās pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē;

 norādīt un mainīt kontaktinformāciju 
pašvaldības saziņai par bērna uzaicinā-
šanu uz pirmsskolas izglītības iestādi;

 apskatīt un labot pieteikumā norādītos 
datus – vēlamās iestādes un mācību uz-
sākšanas gadu bērnu uzņemšanai pirms-
skolas 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 reģistrā-

cijas datuma starp šajā gadā dzimušajiem 
bērniem.

Autorizēties portālā iespējams, izmanto-
jot:
 E-paraksta viedkarti, ko izsniedzis 

LVRTC;
 E-ID identifikācijas karti;
 Piedāvātās internetbankas.

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

Detalizēta informācija par bērnu uz-
ņemšanu Krimuldas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs atrodama saistošajos no-
teikumos „Pirmsskolas vecuma bērnu uz-
ņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimul-
das novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmas”, kurus var apskatīt www.kri-
mulda.lv sadaļā Saistošie noteikumi. 

2019. gads 
Krimuldas novada 

Dzimtsarakstu 
nodaļā

2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēti 48 jaundzimušie (2018.gadā – 51) un 
dzimšanas apliecības izsniegtas 27 zēnu 
un 21 meitenītes vecākiem. Reģistrēta 
dvīnīšu – divu brālīšu – dzimšana. Reģis-
trējot dzimšanu, Krimuldas pagastā dzī-
vesvieta deklarēta 35 bērniem, Lēdurgas 
pagastā – 13 bērniem.

Populārākais zēnu vārds ir Roberts, to 
vecāki izvēlējušies divas reizes. Meitenēm 
populārākie vārdi, ko vecāki izvēlējušies 
divas reizes, ir Santa un Marta.

Pirmie bērniņi  piedzimuši 19 ģimenēs, 
otrie – 16, trešie – 11, ceturtie – 2 ģime-
nēs.

Turpinot iesākto tradīciju, reģistrējot 
jaundzimušo novada Dzimtsarakstu noda-
ļā un bērna pirmo dzīves vietu deklarējot 
Krimuldas novadā, vecākiem dzimšanas 
apliecību izsniedzam īpašos vākos, ko rotā 
novada ģerbonis, un dāvinām izglītojošu 
grāmatu “Mūsu bērns”, kur vecāki var iz-
lasīt dažādus padomus un veikt ierakstus 
par savu mazuli.

2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastā-
dīti 37 laulību reģistru ieraksti (arī 2018. 
gadā – 37). Astoņi pāri “JĀ” vārdu viens 
otram teica Dzimtsarakstu nodaļā un des-
mit pāri ārpus Dzimtsarakstu nodaļas tel-
pām – novada viesu namos un citās pāru 
izvēlētās vietās, novada baznīcās reģistrē-
tas 19 laulības.

Pērn nodaļā sastādīti 48 miršanas reģis-
tru ieraksti (2018.gadā – 37). Aizsaulē aiz-
gājuši 25 vīrieši un 23 sievietes. Mirušie 
bija vecumā no 43 līdz 96 gadiem.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja Aija Zvidriņa

Krimuldas novada 
pašvaldība nodrošina 
e-pakalpojumu bērnu 

reģistrācijai rindā uz PII
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Sekmēs ekosistēmu 
pakalpojumu pieejas 

izmantošanu
Ar ceļojošās balvas “Ekosistēmu pakalpoju-

mi” pasniegšanu noslēgusies Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes īstenotā projekta LIFE Ekosis-
tēmu pakalpojumi konference "Dabas vērtība 
– prakse un pieredze ekosistēmu pakalpojumu 
un to novērtējuma izmantošanā", kas 15. jan-
vārī norisinājās Latvijas Universitātes Dabas-
zinātņu akadēmiskā centra Dabas mājā.

Balvu “Ekosistēmu pakalpojumi” saņēma 
Saulkrastu novada pašvaldība par novadā 
realizētajām iniciatīvām – ieviešot ekosistēmu 
pakalpojumu pieeju novada attīstības plāno-
šanā un izveidojot dabas dizaina parku “Baltā 
kāpa”. Turpmākos divus gadus balva atradī-
sies Saulkrastu novada pašvaldības gādībā.

“Ekosistēmas jeb dabas kapitāla resursi dod 
mums pārtiku ēšanai, būvmateriālus celtnēm, 
skaistas ainavas, ko baudīt. Vienlaikus daba 
sniedz arī daudz ko tādu, par ko reti piedomā-
jam, bet bez kā nav iedomājama mūsu labklā-
jība, piemēram, tīrs ūdens un gaiss, farmācijā 
izmantojami ārstnieciskie augi, aizsardzība 
pret plūdiem, ģenētiskā daudzveidība, kā arī 
atpūtas un tūrisma iespējas. Visi šie “pakal-
pojumi” ir atkarīgi no cilvēka spējas un vēl-
mes pārdomāti saimniekot, saglabājot dabas 
daudzveidību un nodrošinot dabisko sistēmu 
pienācīgu funkcionēšanu,” skaidro projekta 
vadītāja I. Hoņavko.

Konferences vadmotīvs bija ekosistēmu pa-
kalpojumi un to novērtējums, kas ir veids kā 
varam “izmērīt” un parādīt dabas vērtību. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda 
Ozola konferencē iezīmēja iespējas ekosistē-
mu pakalpojumu pieejas lietojumam Latvijā.

Inga Hoņavko 
projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi (LI-

FE13 ENV/LV/000839) vadītāja 
Dabas aizsardzības pārvalde

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobal-
sošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Repub-
likas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par 
pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē parakstu vāk-
šanas vietās Latvijā un ārvalstīs. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas 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 nepieciešams 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 likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu 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 palikuši 
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 vēlēša-
nām 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 trīs-
desmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par aptu-
rēto likumu atcelšanu atbalsta 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 pie-
ņemšanu.

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

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. feb-
ruārī. Vēlētājiem, kuri veselības dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, vai viņu pilnvaro-
tajām personām jāiesniedz rakstisks iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietā.

 Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Danute Staka

Krimuldas vidusskolā norisināsies telpu 
orientēšanās sacensības

Arī 2020. gadā Siguldas Takas organizē vienreizēji interesanto orientēšanās sacensību 
sēriju – Telpu Orientēšanās tūri Siguldā, Raganā un Murjāņos kopumā 4 kārtās, no kurām 
3 kārtas notiks nebijušos, interesantos un sarežģītos objektos.

2.februārī 11.00 – 13.00 Murjāņu Sporta ģimnāzijā;
12.februārī 17.00 – 19.00 Krimuldas vidusskolā;
26.februārī 18.00 – 20.00 Siguldas pilsētas vidusskolā;
2.maijā 10.00 12.00 Siguldas pilsdrupās.
Telpu orientēšanās ir speciāla orientēšanās sporta disciplīna, kur kontrolpunkti izvietoti 

ēku iekštelpās (vai ēkām līdzīgos objektos). Šo intelektuālo treniņsacensību mērķis ir:
 iepazīstināt ar orientēšanās sportu, un konkrēti telpu orientēšanās disciplīnu;
 radīt iespēju bērniem un pārējiem jēgpilni pavadīt laiku;
 veicināt bērnu un pieaugušo intelektuālo attīstību, lēmumu pieņemšanu un domāša-

nas ātrumu.
Telpu Orientēšanās treniņsacensības organizē biedrība “Siguldas Maratona Klubs & 

Siguldas Takas” (tā orientēšanās sekcija “Siguldas Takas”).
Telpu orientēšanās sacensību mērķis ir parādīt dalībniekiem orientēšanās sporta intere-

santo dabu, kur ir gan jāskrien, gan jādomā, lai pēc iespējas ātrāk izietu uzdoto distanci.
Plašāka informācija: siguldastakas.lv

Krimuldas Tautas namā 
19. februārī plkst. 9.45 

SIA "Latvijas Lauku konsultācijas 
izglītības centra" Siguldas filiāle rīko 

semināru
Ķirbju un zemeņu audzēšana

Pasākuma plāns:
• 9.45-10.00 Ierašanās un reģistrācija;
• 10.00-11.30 Ķirbju audzēšanas tehnoloģijas, 

augsnes izvēle un ielabošana, šķirņu izvēle; 
• 11.30-15.15 Zemeņu audzēšanas tehnoloģijas, 

augsnes izvēle un ielabošana, šķirņu izvēle.
Lektors: Māris Narvils.

Seminārs bezmaksas. 
Dalību semināram pieteikt līdz š.g. 15. februārim, 
zvanot Inārai Krasovskai – tālr. +371 27744016 vai 

rakstot – inara.krasovska@krimulda.lv
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministri-
jas un SIA" Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs" noslēgto līgumu Nr. 2020/12, 07.01.2020. Akti-
vitāte "Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana 
visā Latvijā". Atbalsta Zemkopības ministrija un Lau-
ku atbalsta dienests. 
Pasākums publisks. Tā laikā var tikt veikta filmēšana 
un fotografēšana. Iegūtais materiāls var tikt izman-

tots publicitātes nolūkos.!
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Uzsākts  projekts 
“Grants ceļu pārbūve Krimuldas 

novadā”
Krimuldas novadā tiek uzsākta ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) projekta “Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”, pro-
jekta Nr. 19-04-A00702-000048 realizācija. Projektā atbilstoši nosacījumiem 
tiek veikta pašvaldības grants ceļu pārbūve, kuri apstiprināti Krimuldas no-
vada attīstības programmā 2015.–2021. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi 
pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Grants ceļu pārbūves 
mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Krimuldas pagastā projekta ietvaros tiks pārbūvēti sekojoši autoceļu pos-
mi:
 Dārza iela- Kapūnas (kods K-49) 1,49 km garumā;
 Ērgļi-Mālkalni-Melandri (kods K-44) 1,28 km garumā;
 Čārpas-Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04) 2,52 km garumā;
 Ilgas-Birznieki-Turaida (kods K-35) 3,67 km garumā.

Lēdurgas pagastā projekta ievaros tiks pārbūvēti sekojoši ceļa posmi:
 Kuguļi-Induļi (kods L-37) 1,22 km garumā;
 Jugla-Mežapiņi (kods L-14) 0,8 km garumā;
 Vanagi-Līves (kods L-24) 0,85 km garumā;
 Zaltes-Aģes ezers (kods L-22) 0,45 km garumā.

No pārbūvei plānotajiem astoņiem ceļa posmiem 2020. gada janvārī dar-
bi uzsākti Lēdurgas pagasta ceļu posmā Kuguļi-Induļi (kods L-37). Pārejos 
septiņos ceļu posmos darbus plānots uzsākt 2020. gadā, veicot ceļu pārbūvi 
pakāpeniski.

Ņemot vēra, ka notiks ceļu pārbūves darbi, Krimuldas novada dome lūdz 
iedzīvotājus un lauksaimniekus pārvietoties pa ceļiem ar apdomu, nebo-
jājot ceļa nomales un neizbērt akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. 
Būsim saudzīgi pret attīstīto infrastruktūru!

Īstenojot projektu tiks nodrošināta autoceļa nestspēja, veikta ceļa seguma 
izbūve ar virsmas pārklājumu un jaunu grants šķembu maisījumu, sakārtota 
ūdens novadīšanas sistēma (caurteku, grāvju izbūve un tīrīšana), izbūvētas no-
brauktuves uz īpašumiem, uzstādītas un atjaunotas ceļazīmes un robežzīmes. 
Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta droša satiksme, veicināta apdzī-
votības saglabāšana un uzlaboti saimniekošanas apstākļi Krimuldas un Lēdur-
gas pagastos strādājošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

Pārbūvējamie ceļa posmi tika izvēlēti balstoties uz apstiprinātajiem paš-
valdības autoceļu atlases kritērijiem un pagastu lauksaimnieciskās ražošanas 
un pārstrādes uzņēmumu apspriedes rezultātiem (2015. un 2017.gadā), kur 
vietējie uzņēmēji izvirzīja pašvaldības autoceļa posmus, kurus nepieciešams 
pārbūvēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projektu ietvaros.

Būvdarbus ceļu posmos Dārza iela- Kapūnas (kods K-49), Ērgļi–Māl-
kalni–Melandri (kods K-44), Čārpas–Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods 
K-04), Vanagi–Līves (kods L-24) veiks būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “VT 
KUUM”.

Būvdarbus ceļu posmos – Ilgas–Birznieki–Turaida (kods K-35), Kuguļi–
Induļi (kods L-37) veic būvuzņēmējs SIA “Vianova” .

Būvdarbus ceļu posmos – Jugla–Mežapiņi (kods L-14), Zaltes–Aģes ezers 
(kods L-22) veiks būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi”. 

Būvuzraudzību Krimuldas pagasta ceļiem nodrošinās SIA “IngWay”, Lēdu-
rgas pagasta ceļiem SIA “Semita”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja un auto-
ruzraudzības darbus veiks SIA “PROJEKTS EAE”.

Kopējās projekta kopējās izmaksas ir 1 233 834,48 EUR (ar PVN). Attiecinā-
mās izmaksas ir 1 077 777,79 EUR, tai skatā publiskais finansējums 970 000,00 
EUR un Krimuldas novada domes līdzfinansējums – 107 777,79 EUR.

Informācija sagatavoja:
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

mob.tālr: 25549748
e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Notiks  
Gaujas Nacionālā parka 

dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanas 

sanāksme  
Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. 

gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs 
vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi 
izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju ik gadu. Nacionā-
lā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas 
senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, 
vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, 
gan dabas aizsardzības funkcijas. Parka teritorija 
aptver vairākas īpaši bioloģiski vērtīgas teritori-
jas, piemēram, Nurmižu gravu, Roču mežu, Sudas 
purva rezervātu zonas u.c. Kopš 2004. gada Gaujas 
Nacionālais parks ir iekļauts Natura 2000 tīklā. Ap 
92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Amatas, 
Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu no-
vads. 

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 
12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. 
gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzde-
vumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuani-
an Environment’’. Plāna izstrādes nepieciešamību 
nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir 
saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas re-
sursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona 
attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas 
teritorijas dabas vērtības. 

Lai saņemtu informāciju par Plāna izstrādi un 
savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas 
apsaimniekošanu un izmantošanu, aicinām zemju 
īpašniekus un citus interesentus konstruktīvi ie-
saistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē: 

11. februārī plkst. 17.00 Siguldas pagasta kul-
tūras namā (Zinātnes iela 7B, Siguldas pa-
gasts, Siguldas novads) vai 

13. februārī plkst. 17.00 Straupes pagasta Tau-
tas namā (Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads). 

Sanāksmē klātesošie tiks informēti par kārtību, 
kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu 
kompensācijas maksājumiem Natura 2000 terito-
rijās.

Plāna izstrādātāji aicina sniegt priekšlikumus par 
turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju 
un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem ne 
vien sanāksmē, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA 
„Estonian, Latvian & Lithunian Environment” līdz 
2020. gada 15. martam (Vīlandes iela 3-6, Rīga, 
LV-1010, vai gauja@environment.lv). Jautājumu 
gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 28010505 
darba dienās plkst. 10.00 – 16.00. 

Plāna izstrādes aktualitātes varat skatīt interneta 
vietnē www.daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv, 
www.environment.lv/jaunumi vai sava novada mā-
jas lapā. 

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb pro-
jekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar 
ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) 
atbalstu. 
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Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot dzīvnieku īpašnieku 
atbildību, Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasī-
bas suņu īpašniekiem, kas stājās spēkā 2019. gada 24. decembrī.

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jā-
reģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu 
bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Ie-
priekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, 
ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti 
būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  reģistrēts LDC 
datu bāzē.

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai 
atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzī-
mētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcināci-
jai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un 

sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašnie-
kam ir jāparūpējas, lai LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turp-
māk būs tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase. 
Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vak-
cinācijas apliecība. Lai neradītu slogu dzīvnieku īpašniekiem, suņiem, 
kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu mūžu 
un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni 
izceļos ārpus valsts vai, ja vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vak-
cinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par vakcināciju.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece, 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē  
un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 29.03.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.3.8.p.) 

PRECIZĒTI ar KND 28.06.2019. sēdes lēmumu(prot. Nr.6, 29.p.) 
PRECIZĒTI ar KND 30.08.2019. sēdes lēmumu(prot. Nr.8, 40.p.) 

PRECIZĒTI ar KND 29.11.2019. sēdes lēmumu(prot. Nr. 11, 31.p.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Krimuldas novada  Krimuldas pagastā

 „Par neapbūvētu, Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai  
piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnijanoteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Krimuldas novada pašvaldība 
aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – neapbūvēts ze-
mesgabals)iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām, bez apbū-
ves tiesībām.

2. Noteikumi attiecas uz fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimnie-
cību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Repub-
likas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbū-
vētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas 

nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificē-
jams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka: 

 3.1. zemes platībai līdz 0,1ha- 3% no kadastrālās vērtības gadā, bet ne 
mazāk par 5 EUR;

 3.3. zemes platībai no 0,1 ha līdz 1.0 ha – 1,5% apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 10 EUR

 3.4. zemes platībai virs 1 ha-1,5% no kadastrālās vērtības gadā,  bet ne 
mazāk par 28 EUR.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2015. gada 30. 
jūnija saistošos noteikumus Nr. 8 “Par Krimuldas novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. 1. 2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku 
zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu”. 
2. Noteikumu Nr. 350 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt lielāku nomas 
maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.2. apakšpunktā.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pants uzliek pašvaldībai pienākumu lietderīgi rīkoties ar 
pašvaldības mantu. Lai novērstu pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu par 
nesamērīgi zemu maksu, tiek izdoti saistošie noteikumi 

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Ar saistošajiem noteikumiem paredzēti gadījumi, kādos pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem 
neapbūvētajiem zemesgabaliem noteiks lielāku nomas maksu, nekā tas minēts Ministru kabineta noteikumu 
30.2. apakšpunktā, lai pie vismazākajām iznomātajām zemes platībām tiktu segti vismaz nomas zemju admi-
nistrēšanas izdevumi. Par neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadīju-
mā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts), nomu gadā –tiek noteikta diferencēta nomas 
maksa  līdz 0,1 ha 3% no kadastrālās vērtības gadā un  normatīvos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, 
bet ne mazāk par 5 EUR; no 0,1-1,0 ha- 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un normatīvos aktos 
noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, bet ne mazāk kā 10 EUR; virs 1ha- 1,5% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības un normatīvos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā.

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

 Saistošo noteikumu izpildei netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vie-
tas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

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

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu piemērošana, var vērsties Krimuldas novada pašval-
dībā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas paš-
valdības tīmekļa vietnē: www.krimulda.lv
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No 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 24. janvārim 
notika detālplānojuma nekustamam īpašumam Ernesta Sove-
ra ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov. publiskā ap-
spriešana un institūciju atzinumu saņemšana. Detālplānojuma 
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.
gada 16. janvārī ēdnīcas “Krimulda” ēkas 1.stāva mazajā zālē, 
Sunīšos, uz kuru bija ieradušies 56 interesenti. Krimuldas nova-
da pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis, izpilddirektors Laimonis Ozols, būvvaldes vadītāja Māra 
Steķe, detālplānojuma izstrādes vadītāja – teritorijas plānotā-
ja Diāna Daktere, sociālā dienesta vadītāja Ginta Diļevka.

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis atklāja sanāksmi, atgādinot par zemes gabala Ernesta 
Sovera ielā 1, Sunīšos iegādes procesu 2018.gadā, informējot par 
detālplānojuma izstrādes mērķiem un līdz šim paveiktajiem de-
tālplānojuma izstrādes soļiem. Jāuzsver, ka iedzīvotāju iespējas 
iesaistīties un izteikt savu viedokli ir bijušas gana plašas – gan 
domes mājaslapā, gan Facebook, gan divās tikšanās reizēs, gan 
publicējot informāciju pašvaldības izdevumā. Jāsaka, ka iedzīvo-
tāji arī aktīvi izmantoja šīs iespējas un ar ieinteresētību apmeklēja 
tikšanās.

Sociālā dienesta vadītāja Ginta Diļevka pastāstīja Sunīšu iedzī-
votājiem par paredzētās telpas Dienas centram, kur varētu sanākt 
kopā domu biedru grupas, organizācijas, viena no tām Sarkanais 
krusts, un īstenot savas idejas. Centrā būtu apspriežu zāle ar vir-
tuvi semināriem, tikšanās reizēm, labierīcības, plašāka zāle dažā-
dām aktivitātēm un terase. G.Diļevka akcentēja, ka Dienas centra 
izveides galvenais mērķis ir stiprināt vienotu kopienu.

Detālplānojuma izstrādātāja un projekta vadītāja Maruta Blū-
ma no SIA “Metrum” atgādināja klātesošajiem par detālplānojuma 
izstrādes mērķiem. “Detālplānojums ir dokuments, kas jāizstrādā 
atbilstoši teritorijas plānojumam. Ar detālplānojumu teritorijas plā-
nojumu var tikai detalizēt, bet ne mainīt.” M.Blūma pastāstīja par 
teritorijas funkcionālo zonējumu veidiem detālplānojuma teritori-
jā, zaļajām zonām un apstādījumiem, esošajām būvēm, atkritumu 
laukumiem kā arī par ūdens gūšanas vietu, autoceļiem, autobusu 
pieturām, Inčukalna gāzes krātuves blakus esamību. M.Blūma 
izstāstīja par detālplānojuma iespējamajiem risinājumiem attie-
cībā uz iedzīvotāju karstākajām diskusijām saistībā par vienotas 
ielas izveidi (iela nr.5) no Ernesta Sovera ielas, kas turpinātos gar 
daudzdzīvokļu māju “Centrs 52”, kā arī par ielu sarkano līniju pla-

tumiem gar daudzdzīvokļu māju “Centrs 41”, “Centrs 42”, “Centrs 
43”. Projekta vadītāja akcentēja, ka gājēju drošībai detālplānojumā 
ir piešķirta ļoti liela nozīme. 

Pašvaldības vadītāja L.Kumska ierosinājumā notika ekspresap-
tauja par ielu nr.5, tās iespējamo pielietojumu nākotnē. Visi klāt-
esošie gandrīz vienbalsīgi vēlējās, lai tā būtu gājēju iela. M.Blūma 
atzina, ka balsojuma rezultāts detālplānojumā neparedz veikt 
izmaiņas, jo tālākās darbības par šī posms izbūvi, tiks noteiktas 
tehniskajā projektā.

Publiskās apspriešanas laikā tika veikta arī aptauja par ielu no-
saukumiem detālplānojuma teritorijā esošajām ielām. Atgādinām, 
ka nebija iesniedzami tādi ielu nosaukumi, kuri jau piešķirti eso-
šajos Krimuldas pagasta ciemos.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - teritorijas plānotāja Diāna 
Daktere informēja, ka rezultāti par saņemtajiem ielu nosaukumu 
priekšlikumiem tiks apkopoti un kopā ar deputātiem nolemts, kādi 
būs ielu nosaukumi Sunīšu ciema teritorijā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā 
varēja iepazīties:
• Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā darba laikā,
• Krimuldas novada Būvvaldē, Saules ielā 1A darba laikā,
• Veikala ēkā Sunīšos.

Elektroniski ar detālplānojuma projektu var iepazīties Krimul-
das novada mājaslapā www.krimulda.lv, vai valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Kontaktpersona – detālplānojuma izstrādes vadītāja - terito-
rijas plānotāja D.Daktere, e-pasts diana.daktere@krimulda.lv, 
tālr. 25140631, 67976859

Par detālplānojuma Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos,  
Krimuldas pagastā tālāko virzību
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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. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. 

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 bied-
rība, kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. Biedrības adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
LV – 4110, reģistrācijas Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602, e-pasts: novadadome@ligatne.lv.

2. 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 makšķerē-
šanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 
Ministru kabineta 2015.gada 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 nepieciešamos 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.gada 22.decembra noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi".
Krimuldas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī (pašvaldības reģ. Nr.2230) ir saņēmusi biedrības “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771 (turpmāk – biedrība) 2019.gada 13.novembra iesniegumu Nr.24, kurā norādīts, ka 
saskaņā ar 2015.gada 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.gada 30.oktobra Zemkopības ministrijas valsts sekretāres elektroniski parakstītu vēstuli Nr.4.1-9e/2252/2019 “Par pre-
cizētā “Nolikuma par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” saskaņošanu”;
2. 2019.gada 15.oktobra institūta Zivju resursu pētniecības departamenta vadītāja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.30-3/1164-e 
“Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”;
3. 2019.gada 16.oktobra Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietnieces Zvejas kontroles departamenta direktores elektronis-
ki parakstītu vēstuli Nr.1-13.2-04/1651 “Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”;
4. 2019.gada 29.oktobra Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktores p.i., Dabas aizsardzības de-
partamenta direktores vietnieka – Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.3.15/224/2019-
N10 “Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu”.

3. Informācija par plānoto saistošo noteiku-
mu 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 proce-
dūrām. 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Krimuldas novada domē un pie organizētāja - biedrības 
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602, e-pasts: novadadome@ligatne.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām.

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Pielikums 
Krimuldas novada domes 29.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9 

Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Krimuldas novada Krimuldas pagastā

I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētā makšķerēšana paredzēta:

1.1. Gaujas upē, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu nova-
dā) augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā (Beve-
rīnas novadā). Šis upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sē-
jas, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, 
Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras 
pilsētas teritorijās. 

1.2. Braslas upes posmā, kas atrodas Pārgaujas un Krimuldas nova-
da teritorijās, no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas 
zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai.

2. Atbilstoši Civillikuma 1.pielikumam (1102.pantam) Gauja un Brasla ir 
publiskas upes, kurās zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upēs ieviesta saskaņā ar 
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licen-
cētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turp-
māk – noteikumi Nr.799) 5.2.apakšpunktu, lai mazinātu antropogēno 

slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un sau-
dzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai, un 
makšķerēšanas tūrisma veicināšanai.

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar noteikumiem Nr.799, 
Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turp-
māk – noteikumi Nr.800) un šo nolikumu.

5. Licencētā makšķerēšana, izmantojot spiningošanu vai mušiņmakšķe-
rēšanu ar mākslīgo ēsmu attiecināma uz laša (Salmo salar) un taimiņa 
(Salmo trutta) ieguvi, un tā darbojas šī Nolikuma 8.1. punktā noteik-
tajā laika periodā un 8.2.punktā norādītajās diennakts stundās. Citu 
zivju makšķerēšanu, izņemot spiningošanu un mušiņmakšķerēšanu 
ar mākslīgo ēsmu, Gaujas un Braslas upju posmos, kuros ieviesta li-
cencētā makšķerēšana, šī nolikuma 8.1.punktā minētajā periodā un 
8.2.punktā norādītajās diennakts stundās drīkst veikt saskaņā ar no-
teikumiem Nr.800, neiegādājoties licenci. 

6. Licencēto makšķerēšanu Gaujas un Braslas upju posmos, saskaņā ar 
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šī nolikuma 1.punktā norādīto pašvaldību pilnvarojumu, organizē 
biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk tekstā 
“GIAB”), kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. 
“GIAB” adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, 
reģistrācijas Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602, e-pasts: no-
vadadome@ligatne.lv. 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 
 7. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē tiek organizēta 6 (sešos) 

posmos, sākot no Ādažu novada līdz Burtnieku un Beverīnas nova-
diem (visu posmu robežas norādītas virzienā augšup pret straumi):
7.1. Pirmais posms – Gaujā no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas 

robeža) tilta līdz autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas 
robeža) tiltam;

7.2. Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – 
Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķe-
gums) tiltam;

7.3. Trešais posms – Gaujā no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķe-
gums) tilta līdz Braslas upes ietekai Gaujā;

7.4. Ceturtais posms – Braslas upē no ietekas Gaujā līdz Braslas ziv-
jaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai (virzienā augšup pret 
straumi);

7.5. Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām;
7.6. Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abula ietekām.

8. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā notiek saskaņā ar noteiku-
miem Nr.800  ar šādiem papildus nosacījumiem:
8.1. licencētās makšķerēšanas periods visos posmos ir no 1. janvāra 

līdz 30. aprīlim;
8.2. licences izmantošanas laika periods ir no astronomiskā saullēkta 

brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim licences norādītajā dar-
bības posmā un termiņā;

8.3. licencētās makšķerēšanas nolikuma 8.1. punktā noteiktajā laika 
periodā 7.punktā aprakstītajos makšķerēšanas posmos makšķe-
rēšana ar mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana) 
atļauta tikai iegādājoties “Dienas licenci”.

8.4. makšķernieks, iegādājoties vienu “Dienas licenci”, lomā drīkst 
paturēt vienu mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu taukspuru) 
lasi (Salmo salar) vai vienu  mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu 
taukspuru) taimiņu (Salmo trutta). 

8.5. Noķertie laši un taimiņi ar nenogrieztu taukspuru ir saudzīgi jā-
atlaiž! Lomā (pēc noķeršanas) paturēts lasis vai taimiņš ar svaigi 
nogrieztu taukspuru ir uzskatāms par rupju šī nolikuma pārkā-
pumu.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības 
9. Licencētās makšķerēšanas posmi vai to daļas, kas atrodas Gaujā un 

Braslā, sākot no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas ro-
beža) tilta pār Gauju augšup pret straumi līdz P18 autoceļam Kocēnu 
un Beverīnas novadā, atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas 
teritorijā Natura 2000 – Gaujas nacionālais parks, kurā jāievēro Gau-
jas nacionālā parka likuma un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumu Nr.317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” prasības.

10. Licencētās makšķerēšanas posma daļa, kas atrodas Gaujā no Val-
mieras pilsētas robežas ar Burtnieku un Beverīnas novadu augšup 
pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā, atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – aizsargājamo ainavu ap-
vidū “Ziemeļgauja”, kurā jāievēro Ministru kabineta 2008. gada 20. 
novembra noteikumu Nr.957 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Zie-
meļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
prasības.       

IV. Licenču noformējums, skaits, maksa un izmantošanas 
kārtība

11. Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upju pos-
mos nolikuma 8.1.punktā minētajā periodā atļauta tikai iegādājoties 
“Dienas licenci” kādam no šī nolikuma 7.punktā norādītajiem mak-
šķerēšanas posmiem. 

12. Licencē (paraugi Pielikumos Nr.7 – Nr.12) tiek uzrādīts licencētās 
makšķerēšanas organizētāja nosaukums un rekvizīti, makšķerēšanas 
posms, licences turētāja vārds, uzvārds un personas kods, licences 
kārtas numurs, licences izmantošanas datums un cena.

13. Katru gadu licencētās makšķerēšanas periodā pārdodamo “Dienas 

licenču” skaits ir ne vairāk kā 6240 licences kopā visiem licencētās 
makšķerēšanas posmiem. Vienā dienā pārdod ne vairāk kā 60 licences 
katram posmam, izņemot 4.posmu Braslas upē, kuram vienā dienā 
pārdod ne vairāk kā 30 licences. 

14. Vienas “Dienas licences” iegādes cena katrā licencētās makšķerēša-
nas posmā ir 10 EUR (desmit euro).

15. Licencētās makšķerēšanas kontroles un uzraudzības nodrošināšanai, 
makšķerniekam jānodrošina “Dienas licences” piestiprināšana un 
makšķerēšanas laikā tās saglabāšana pie ārējā apģērba veidā, lai tā 
būtu pamanāma no attāluma, kā arī makšķerēšanas laikā jābūt klāt 
personu apliecinošam dokumentam. “Dienas licence” ir derīga tikai 
kopā ar personu apliecinošu dokumentu konkrētajai personai.

16. Saskaņā ar noteikumu Nr.799 27.panta nosacījumiem (licences maksa 
netiek samazināta īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju 
sugu – lašu un taimiņu ieguvei) šī nolikuma 14.punktā norādītās li-
cences maksas samazināšana nav paredzēta.

V. Makšķerēšanas licenču realizācija
17. Makšķerēšanas licenču iegādes noformēšana, uzskaite un atskaites 

notiek vienotā elektroniskā vidē vienā patstāvīgā tiešsaistes sistē-
mā. “Dienas licences”, var iegādāties tīmekļvietnē www.epakalpo-
jumi.lv vai licenču pārdošanas vietās, kas publicētas tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com. 

18. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču 
vērtība makšķerniekam netiek atlīdzināta.

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerē-
šanas organizētājs līdz 10. janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudže-
tā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20% .

20. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu 
pavairošanai (tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu kvali-
tātes uzlabošanai), vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķe-
rēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas 
tūrisma infrastruktūras attīstībai.

VIII. Loma uzskaites atskaites sniegšana
21. Visiem licenču īpašniekiem par katru licencētās zivs noķeršanu, neat-

karīgi vai tā tiek paturēta vai atlaista, atskaitē par lomiem (Pielikumi 
Nr.7 – Nr.12) jānorāda:
21.1. licencētās makšķerēšanas posms un laiks, kad zivs tikusi no-

ķerta;
21.2. vai zivs tikusi paturēta vai atlaista;
21.3. zivs suga;
21.4. zivs garumu un svaru, ja tā tiek uzmērīta un svērta, vai aptuveno 

garumu un svaru, ja zivs tiek atlaista un tāpēc netiek uzmērīta un 
svērta.

22. Atskaite par lomiem sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis 
nav noķertas.

23. Licenču īpašniekiem izmantotā licence kopā ar atskaiti par lomiem ne 
vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas iesniedzama licences ie-
gādes tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai jebkurā fiziskā licences 
iegādes vietā, kas publicēta tīmekļvietnē www.rivergauja.com.

24. Atskaites par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida mak-
šķerēšanas pārkāpumu gadījumos tiks liegta iespēja divu gadu laikā, 
no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties jebkura veida licences 
makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie 
pakalpojumi un pienākumi

25. Sniegt informāciju par licencēto makšķerēšanu un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem plašsaziņas līdzekļos.

26. Nodrošināt licenču pieejamību saskaņā ar šo Nolikumu.
27. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šim 

Nolikumam un normatīvo aktu prasībām.
28. Nodrošināt no makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu iz-

lietojumu atbilstoši šim Nolikumam.
29. Licences un lomu uzskaites datus par pagājušo gadu vienu reizi gadā 

līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajā institūtā “BIOR” (turpmāk – zinātniskais institūts 
“BIOR”) zivju krājumu novērtēšanai.
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30. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju 

krājumu papildināšanas pasākumos.
31. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 

vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un ziv-
ju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

32. Pie licencētās makšķerēšanas posmu sākumiem un beigām abos upes 
krastos izvietot informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu un pa-
matinformāciju par licencētās makšķerēšanas pamatnosacījumiem.

33. Pēc licencētās makšķerēšanas sezonas veikt upju krastu sakopšanu, 
tai skaitā savācot sadzīves atkritumus, kas radušies saistībā ar licen-
cēto makšķerēšanu.  

34. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu.
35. Nodrošināt informācijas sniegšanu un pastāvīgi atjaunot informāci-

ju par licenču pārdošanas vietām, publicējot to tīmekļvietnē www.
rivergauja.com, kā arī citos informācijas avotos.

36. Divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lau-
ku atbalsta dienestā pārskatus par licencēto makšķerēšanu, pārskatus 
pirms iesniegšanas saskaņojot ar pašvaldībām. 

37. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu 
par veiktajiem dabas aizsardzības un kontroles pasākumiem, kā arī in-
formāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. Pārskatu pirms iesniegša-
nas saskaņot ar attiecīgajām pašvaldībām.

38. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskai-
tes kārtību, un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

X. Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai nolikuma darbības laikā

39. “GIAB” organizē sadarbību kontroles jomā starp atbildīgajām institū-
cijām un ieinteresētajām personām zivju un vides resursu aizsardzībai 
un kontrolei Gaujas upes baseinā, t.i., starp licencētās makšķerēšanas 
organizēšanā iesaistītajām pašvaldībām, Valsts vides dienestu un Da-
bas aizsardzības pārvaldi. Sadarbībā ar zinātnisko institūtu “BIOR”, 
Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi “GIAB” veic 
zivju dzīvotņu un nārsta vietu apsaimniekošanas pasākumus, dabī-
go aizsprostu likvidēšanu (koku sanesumi, bebru radītie aizsprosti 
u.tml), zivju migrācijas ceļu atbrīvošanu u.tml., sekmējot Gaujas upes 

baseina ekosistēmas saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk. mazo pietekup-
ju tīrīšanu.

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības 
prasību ievērošanas kontrole

40. Licencētās makšķerēšanas noteikumu un vides aizsardzības notei-
kumu ievērošanu uzrauga Zvejniecības likuma 18. pantā minētās in-
stitūcijas, un uzraudzībā piedalās arī Zvejniecības likuma 20. pantā 
minētās personas.

41. Šī nolikuma 40. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas 
ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt makšķerēšanas licenci, kas 
izsniegta licencētajai makšķerēšanai Gaujā vai Braslā, kā arī pārbau-
dīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt 
citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi
42. Nolikuma noteikumi attiecīgā Gaujas vai Braslas upju posmā vai pos-

mos stājas spēkā, kad atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 
noteiktajai kārtībai ir stājušies spēkā visu to pašvaldību apstiprinātie 
saistošie noteikumi, kuras teritorijā ietilpst attiecīgais posms vai posmi. 

43. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spē-
kā stāšanās dienas.

XIII.Nolikuma pielikumi
44. Pirmā posma atrašanās vietas shēma (1. pielikums).
45. Otrā posma atrašanās vietas shēma (2. pielikums).
46. Trešā posma atrašanās vietas shēma (3. pielikums).
47. Ceturtā posma atrašanās vietas shēma (4. pielikums).
48. Piektā posma atrašanās vietas shēma (5. pielikums).
49. Sestā posma atrašanās vietas shēma (6. pielikums).
50. Pirmā posma “Dienas licences” paraugs (7. pielikums).
51. Otrā posma “Dienas licences” paraugs (8. pielikums).
52. Trešā posma “Dienas licences” paraugs (9. pielikums).
53. Ceturtā posma “Dienas licences” paraugs (10. pielikums).
54. Piektā posma “Dienas licences” paraugs (11. pielikums).
55. Sestā posma “Dienas licences” paraugs (12. pielikums).
56. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā saskaņojumi 

(13. pielikums).

PIELIKUMS Nr.1
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 

Gaujā un Braslā”

Pirmais posms no autoceļa A1 (Baltezers 
– Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) 

tiltam 

PIELIKUMS Nr.2
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 

Gaujā un Braslā”

Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) 
tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – 

Ķegums) tiltam 
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PIELIKUMS Nr.3

Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslā”

Trešais posms – Gaujā no autoceļa P8 
(Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta līdz 

Braslas upes ietekai

PIELIKUMS Nr.4
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 

Gaujā un Braslā”

Ceturtais posms – Braslas upē no Braslas 
zivjaudzētavas teritorijas tālākās robežas 

(virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā

PIELIKUMS Nr.5
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 

Gaujā un Braslā”

Piektais posms – Gaujā starp Braslas un 
Amatas ietekām

PIELIKUMS Nr.6
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 

Gaujā un Braslā”

Sestais posms – Gaujā starp Amatas un 
Abula ietekām



KNV 2020 Nr. 2 – JANVĀRIS II10
Pielikums Nr.7

Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 1 no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas robeža) tilta pār 
Gauju līdz autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) 
tiltam pār Gauju

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE

Pielikums Nr.8
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 2 no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas ro-
beža) tilta pār Gauju līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķe-
gums) tiltam pār Gauju

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602..

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE
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Pielikums Nr.9

Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 3 no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta pār 
Gauju līdz Braslas upes ietekai Gaujā 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE

Pielikums Nr.10
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 4 Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas teritorijas tālā-
kās robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602..

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE
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Pielikums Nr.11

Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 5 Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām.

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602..

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE

Pielikums Nr.12
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

DIENAS LICENCE Nr. XXXXXXX 
_______________________________________________

Lašveidīgo zivju - lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), 
makšķerēšanai Gaujā. 
Posms Nr. 6 Gaujā starp Amatas un Abula ietekām.

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks_____________________________________
                                           (vārds, uzvārds)
_______________________________________________
                                           (personas kods)

Licences derīguma termiņš 202_ gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)

_______________________________________________

Licences izsniedzējs: biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrī-
ba”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602..

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

_______________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” – tel. 25442000;
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800;
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226.

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju suga Skaits Svars Garums
Paturēta 

lomā / 
Atlaista

Makšķernieka paraksts _________________________

Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc makšķerēšanas, 
ir jāsniedz ziņas par lomiem. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķe-
rēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta ie-
spēja divu gadu laikā, no pārkāpuma konstatēšanas brīža,  iegādāties 
jebkura veida licences makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

PRIEKŠPUSE AIZMUGURE
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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)

Uzmanību, labojums: 
Pasākumiem izīrējam BASEINA  un KAFEJNĪCAS telpas,  

bet KLASISKO DEJU zāli izīrējam tikai deju, sporta  
vai veselību veicinošām nodarbībām!

Atgādinājums: 
• Nākošais LĪDZSVARA treniņš un pārbaudījumi “PĀREJ PĀRI 

BASEINAM” notiks 21. februārī plkst. 17.00-20.30, tā, ka vēl ir 
laiks vingrināties: gan staigājot mājās pa līniju, gan pietupjoties 
uz 1 kājas, gan pēc iespējas ilgāk nostāvot uz 1 kājas, gan no-
stāvot uz mīkstas bumbas, gan staigājot pa stropēm, kas iesietas 
kokos pie skolas.

• Peldējumi ar laika kontroli dažādos stilos: 8. februārī plkst. 9.30.
• PĀRĪŠIEM, kas 14. februārī atnāks uz baseinu – SPEC-PIEDĀ-

VĀJUMS un BALVAS...
• Baseins piemērots ģimenēm ar dažāda vecuma bērniem, jo piedā-

vājam bagātīgu peld-rīku un palīglīdzekļu klāstu.
• Baseinā obligāti jālieto peldcepure, bet pirtīs varat izmantot pirts-

cepures.
• Krimuldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir lieliskas atlaides 

ar NOVADNIEKA KARTI, kas vienmēr obligāti jāuzrāda kasē:   
 - personām ar I un II gr. invaliditāti – 65%
  - personām ar III gr. invaliditāti – 50%
  - skolēniem, pensionāriem un politiski represētajām personām – 43%
  - ģimenēm ar 3+KARTI – 36%
  - pieaugušajiem novadniekiem – 34%
  - ģimenei (2 pieaugušie + 2 bērni) – 25% 
• KRIMULDAS NOVADNIEKA KARTI var nokārtot, uzrakstot 

iesniegumu Krimuldas novada domē – Valsts un pašvaldību vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā vai Lēdurgas pagasta pārvaldē.

Krimuldas vidusskolas skolēnu vecākiem: ja jūsu bērns netiek uz peldēša-
nas pulciņiem piedāvātajos laikos vai nepieciešama papildus peldēt ap-
mācība, lūdzu, zvanīt un sazināties ar baseina vadītāju par pielāgotajām 

individuālajām nodarbībām – 29114779.
Aicinām krimuldiešus peldbaseinu apmeklēt  

ceturtdienu un piektdienu vakaros, kad ir brīvāks!
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Krimuldas novada domes sēdē 20.decembrī 2019.g
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par iesniegumu.
1. Noteikt ka lēmuma konstatējošās daļas 1.un 2.punktā uzskaitītās zemes 

vienības nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei A. Viškerei  or-

ganizēt minēto zemes vienību uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostipri-
nāšanu uz tām.

 Par zemes gabala atsavināšanas ierosinājumu.
1. SIA “CIKL” valdes locekļa iesniegumu par n/ī “Lībieši” atsavināšanu 

atstāt bez ievērības.
2. Jautājumu par n/ī “Lībieši” nodošanu atsavināšanai izskatīt pēc 

personas, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un pri-
vatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība 
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, 
kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 
iesnieguma saņemšanas.

3. Nodokļu administratorei veikt nepieciešamās darbības nomas maksas 
un nodokļu parāda piedziņai.

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju 
Piekrist 1,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  īpašu-
ma “Jaunziediņi” zemes vienībās.
 Par Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019. g. 16.oktobra lēmu-
ma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu” apstrīdēšanu
DOME NOLEMJ:Atstāt spēkā Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019. 
g. 16.oktobra lēmumu “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”, 
protokols Nr. 20, 7.punkts.
 Par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja nomniekam izbeigtas ze-
mes lietošanas tiesības.
1. Ar 2020.gada 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas nova-

da pašvaldībai piederošo zemi „Virzas”, 0,55ha platībā, noslēdzot zemes 
nomas līgumu  uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes 
kadastrālās vērtības.

2. Zemes nomnieks maksā n/ī nodokli par zemi.
 Par  SIA “Entalpija 2” iesniegumu.
1. Nodot SIA “Entalpija”, adrese Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., turējumā  Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā val-
dījumā esošās zemes vienības:

 1.1. zemes vienību ar nosaukumu “Attīrīšanas iekārtas”, adrese Lau-
ku iela 12, Lēdurgā, Lēdurgas pag., platība 6396m²,  ar vērtību EUR 
2450.00;

 1.2. zemes vienību ar nosaukumu un adresi “Ūdenstornis”, Lēdurgā, 
Lēdurgas pag., platība 2410m ²,  ar vērtību EUR 1350.00.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai un   SIA “Entalpija ” nofor-
mēt pieņemšanas nodošanas aktu un veikt nepieciešamos grāmatoju-
mus pamatlīdzekļu pārvietošanai.

 Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu.
1. Ar 2020.g. 1.februāri izīrēt PERSONAI uz 3 gadiem, Krimuldas novada 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību , adrese Skolas iela 6-22, Raga-
na, Krimuldas  pag., Krimuldas nov..

2. Dienesta dzīvokļa īres līgums izbeidzas vienlaikus ar darba attiecību 
izbeigšanos.

3. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.g. 
25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai val-
dījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosa-
cījumiem.

4. Juridiskai nodaļai sagatavot dzīvokļa īres līgumu, ievērojot  likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosacījumus.

 Par SIA “A Aptiekas” iesnieguma izskatīšanu
1. Pagarināt telpu nomas līgumu par telpām Anšlava Eglīša ielā 5, Incie-

mā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ar SIA “A Aptieka” uz 10 gadiem, 
nosakot telpu nomas maksu EUR 3,70 par 1 m2 (t.sk. PVN) mēnesī, 
iekļaujot apkures izmaksas. Par pārējiem komunālajiem izdevumiem 
(elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju, apsardzi u.c. pakalpoju-
miem) nomnieks apmaksu veic atsevišķi, slēdzot pastāvīgus līgumus.

2. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par telpu nomas līguma pagari-
nājumu un nomas maksas paaugstināšanu.

 Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
“Inicia” 
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Turaidas skolas ēkās -“Turaidas 

pamatskola”, 2. stāvu 321,5 m2 platībā un 3.stāvu 321,8 m2 platībā, 
pagrabstāvu 43,5 m2 platībā, “Skolotāju māja 1”, 1.stāva kāpņu telpu 

14,3 m2 (Nr. 2) un 2.stāvu 208,4 m2 platībā, “Darbnīca”, 135,5 m2 pla-
tībā, palīgēkas – šķūni, sporta laukumu/stadionu, ārā WC, pirts ēku un 
ēkām pieguļošo teritoriju (turpmāk – telpas) biedrībai “Inicia” uz 12 
gadiem vai līdz sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanai. 
Telpas tiek nodotas lietošanā ar mērķi – cilvēku, īpaši bērnu un jau-
niešu izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu, līdzdarboties sociālajos, 
izglītojošā tūrisma un kultūras procesos, organizēt seminārus, nomet-
nes, konferences un citas aktivitātes, atbalstīt trūcīgos un mazaizsar-
gātos iedzīvotājus, ģimenes ar bērniem, radīt un attīstīt iedzīvotāju 
pulcēšanas vietas un iniciatīvas.

2. Noteikt, ka 3 mēnešus iepriekš brīdinot biedrību un saskaņojot laikus, 
tiks atļauts Krimuldas novada pašvaldības izglītības un sporta nomet-
nēm organizēt savus pasākums.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par pašvaldībai piederošās mantas 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 12 gadiem saskaņā ar Publiskās 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumu, nosakot 
biedrībai pārejas periodu līdz 2020.gada 1.jūlijam, no kura tai būs jāveic 
apkures izmaksas. Par komunālajiem maksājumiem (elektroenerģiju, 
ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, pieguļošās teritorijas uzkopšanu, ne-
kustamā īpašuma nodokli u.c. izmaksas) biedrība norēķinās, sākot ar 
līguma noslēgšanas brīdi.

 Par Siguldas novada ID karšu programmas piedāvājumu
1. Atbalstīt Siguldas novada iniciatīvu paplašināt identifikācijas karšu pro-

jektu, izsniedzot tās Krimuldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar Siguldas novada domi.
3. Izstrādāt identifikācijas karšu izsniegšanas kārtību.
 Par Krimuldas novada n/ī “Mežkalni” izsoles rezultātu apstip-
rināšanu.
1. Apstiprināt 2019.g. 10.decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Mežkalni”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,74 ha kopplatībā, izso-
les rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Mežkal-
ni” pārdošanu par 6350 EUR uz nomaksu uz 1 gadu ar PERSONU.

 Par Krimuldas novada n/ī “Pērles” izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.
1. Apstiprināt 2019.g. 10.decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Pērles”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 0,25 ha kopplatībā, izsoles 
rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Pērles” 
pārdošanu par 1045 EUR ar PERSONU.

 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu nodo-
šanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 4 cirsmas, kas atrodas īpašumā 

“Lauges”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 7,58 ha.
2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus. 
3. Izsoli veikt līdz 2020.g. 28.februārim.
 Par īpašuma “Virzas” atsavināšanu
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar 

nosaukumu  “Virzas”,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 0,55 ha, 
par EUR 580, nosakot to par izsoles sākumcenu (nosacīto cenu).   

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesīgo 
personu.

3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt pašvaldībai piede-
rošo zemes īpašuma atsavināšanas procedūru Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par n/ī – zemes vienības “Virzas” izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī - zemes  vie-

nības “Virzas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus 
saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 20.februārim.
 Par  n/ī “Zeme pie Dreimaņiem” atsavināšanu
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu  ar 

adresi “Ezerciema skola”, platība 3,93 ha  ar ēkām uz tās, kas sastāv no 
dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un  artēziskās akas-sūkņu stacijas 
par 12 200,00 EUR.

2. Uzdot Izsoļu komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par pašvaldībai piederošā n/ī “Zeme pie Dreimaņiem” ar adresi 
“Ezerciema skola” izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī “Zeme pie 



KNV 2020 Nr. 2 – JANVĀRIS II 15
Dreimaņiem”, kadastra numurs 8068 002 0224,  ar adresi “Ezerciema 
skola”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus saskaņā ar 
sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2020.g. 20.februārim.
 Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 
likums”
1. Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 

likums” esošajā redakcijā;
2. Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju turpināt 

darbu pie administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga 
valsts un pašvaldību funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu valsts un 
pašvaldību funkciju deleģēšanu apriņķiem.

 Par grozījumiem 2019.gada budžetā
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 11  “Grozījumi Krimul-

das novada 20.12.2018. Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Krimuldas 
novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to pa-
rakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zinā-
šanai.

 Par amatalgām
1. Ar 01.01.2020. izveidot amata vienību:
 Ielu, teritoriju apsaimniekošana  – “pārvaldnieks” Inciema Tornis, 0.5 

amata likmes, kas veido 20 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu 
par 1 amata likmi 625 EUR mēnesī.

2. Ar 01.01.2020. likvidēt amata vienības:
 Ielu, teritoriju apsaimniekošana  – “labiekārtošanas darbu organizators 

Inciemā” 1.0 amata likmes
 Autoceļu uzturēšana – “traktora-autogeidera vadītājs”1.0 amata lik-

mes.
3. Ar 01.01.2020. samazināt amata vienību: 
 Ielu, teritoriju apsaimniekošana –“apkopējs-ēkas dežurants” par 0.25 

amata likmēm.
4. Ar 01.01.2020. papildināt amata vienību: 
 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola –  “lietvedis-arhivārs” par 0.1 

amata likmēm.
5. Ar 01.01.2020. noteikt, Krimuldas vidusskolas Peldbaseins - amata  “ka-

sieris” atalgojumu par 1 amata likmi – 520 EUR, kas veido 40 stundu 
darba nedēļu. 

6. Ar 01.01.2020. sporta treneru, instruktoru darba samaksu pielīdzināt 
sporta skolotāju darba algai – 895 EUR, par 1 darba slodzi, kas veido 30 
stundu darba nedēļu. 

 Noteikt Krimuldas novada sporta treneriem, instruktoriem stundu 
tarifa likmi-   7.458 eiro, nosakot 12 stundu darba nedēļu, saskaņā ar 
1.pielikumu.

7. Ar 01.01.2020. noteikt amatpersonu (darbinieku) amatu vienības un 
atalgojuma par kalendārā mēneša 1 amata likmi, kas veido 8 stundu 
darba dienu vai 40 stundu darba nedēļu, pašvaldības iestādēs un struk-
tūrvienībās, saskaņā ar 2. pielikumu.

 Pielikumā nav iekļauti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, skolo-
tāji, izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības skolotāji, 
Krimuldas novada sporta treneri, instruktori, Kultūras un Tautas namu 
amatiermākslas kolektīvu vadītāji. 

8. Uzdot izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem brīdināt amatperso-
nas (darbiniekus) par izmaiņām, kas noteiktas lēmuma 7. punktā līdz 
06.01.2020. 

9. Ar 01.01.2020. atzīt par spēku zaudējušu 20.12.2018. Krimuldas novada 
domes lēmumu „Par amatalgām”.

 Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas 
novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu kla-
sificēšanas saraksta apstiprināšanu” 
1. Izdarīt Krimuldas novada domes lēmuma “Par Krimuldas novada paš-

valdības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas sa-
raksta apstiprināšanu” Pielikumā Nr.1 šādus grozījumus:

 1.1. Izveidot amata vienību, Ielu, teritoriju apsaimniekošana -  “pārvald-
nieks” Inciema tornis:

Struktūrvienība Amata no-
saukums

Saime 
(apakšsaime), 

līmenis

Vienādo 
amatu 
skaits

Mēneš-
algu 

grupa

Maksimālais 
mēneša atal-

gojums
Ielu, teritoriju ap-
saimniekošana

Pārvaldnieks 3. saime (IIA) 1 6 899

 1.2. Likvidēt amata vienību, Ielu, teritoriju apsaimniekošana – “labie-
kārtošanas darbu organizators    Inciemā” 1.0 amata likmes;

 1.3. Likvidēt amata vienību, Autoceļu uzturēšana – “traktora-autogei-
dera vadītājs” 1.0 amata likmes.

 Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu
Ar 2020.g. 1.janvāri paaugstināt  atalgojumu Krimuldas Tautas nama, Lē-
durgas kultūras nama un PII Ezerciema amatierkolektīvu vadītājiem par 
5% saskaņā ar pielikumu.
 Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas nova-
da izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gada 8 mēnešiem (jan-
vāris-augusts) 
1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2020.

gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) bērnu no piecu gadu vecuma izglī-
tošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 75176 ap-
mērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības 
iestādēs uz 2019.g. 01.septembri. 

Izglītības iestāde Darba 
samaksa EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. PII Krimulda 38640 38640
1.2. PII Ezerciems 20376 20376
1.3. G. Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas PII grupa
16160 16160

75176 75176
2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pa-

matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2020.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) EUR 485808 apmērā sadalīt 
atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2019.gada 
01.septembri. 

Izglītības iestāde Darba 
samaksa EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola 424592 424592
1.2. Garlība Merķeļa Lēdur-

gas pamatskola
61216 61216

485808 485808
3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas ap-

rēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai 
normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 
2020.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglītības program-
mu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām EUR 25256 apmērā interešu izglītības programmu 
realizēšanai skolās. 

Izglītības iestāde Darba 
samaksa EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola 21528 21528
1.2. Garlība Merķeļa Lēdur-

gas pamatskola
3728 3728

25256 25256

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītī-
bas iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar 
tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko ko-
lektīvu vadītājiem. Sadalīt piešķirto valsts mērķdotāciju atbilstoši 2015.g. 
17. novembra MK noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķi-
na un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”:
1. Krimuldas vīru kora „Vecie draugi” diriģentam  794 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
2. Krimuldas VPDK „Dzirnakmeņi” vadītājam  794 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
3. Lēdurgas VPDK  „Lēdurga” vadītājam  794 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
4. Lēdurgas KN sieviešu kora „Lettegore” diriģentam  794 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
5. Lēdurgas KN jauniešu deju kolektīva ,,Metieniņš” vadītājam  794 EUR/gadā 
(t.sk. VSAOI)
6. Lēdurgas folkloras kopas "Lielie putni" vadītājam  397 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
7. Lēdurgas folkloras kopas "Putni" vadītājam  397 EUR/gadā (t.sk. VSAOI)
8. TLMS „Krimulda” vadītājam  397 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)
Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, un pašval-
dību iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstipri-
nāšanu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
 Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.12 “ Par Krimuldas nova-

da pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to pa-

rakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai 
zināšanai.

 Domes kārtējā sēde 31. janvārī plkst. 10.00. 
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

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

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 – 

Sievu vakars: sadraudzība, sarunas, lūgšanas. 
13. februārī tikšanās ar Viju Stikāni, vēsturnieci.

 Sievu 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

Lēdurgas Dendroparkā  
2. februārī plkst. 14.00 

notiks 
SVEČU DIENAI

 veltīts pasākums 
Sveču dienā Lēdurgas Dendroparka 
Administrācijas ēkā norisināsies ra-
došā darbnīca, kurā apmeklētājiem 
būs iespēja:
 iepazīties ar Sveču dienas tradīci-

jām;
 izzināt dažādus sveču liešanas vei-

dus;
 pašiem izliet savu sveci;
 iegūt informāciju par krāsu nozīmi 

cilvēka dzīvē.
Dalības maksa pasākumā: 3 EUR.

Līdzi ņemt labu garastāvokli! 
Pasākums publisks. Tā laikā var tikt filmēts un foto-
grafēts. Iegūtais materiāls var tikt izmantots Lē-
durgas Dendroparka publicitātes nodrošināšanai.

Satiksimies  
Krimuldas Tautas namā 
27. februrī plkst. 18.00

Pirmo reizi Latvijā CIRKA ŠOVS 
CIRKS NO CITAS PLANĒTAS!

Pie mums ir atlidojis kosmiskais cirks, kurā Jūs 
sagaida pārdabiski un elpu aizraujoši milži,  

spilgti gaismas un skaņas specifekti,  
kā arī brīnumaini ziepju burbuļi  

un Neona mākslinieki,  
kuri spēs pārsteigt pat skeptiskāko publiku!

Skatītāji kopā ar cirka māksliniekiem 
nonāks interesantajā nākotnē, jo tikai cirkā 
neiespējamais un pārdabiskais kļūst par 

realitāti!

Skatītājus priecēs veikli un profesionāli 
akrobāti,  

kā arī lielisku un pārsteidzošu šovu rādīs  
burvju mākslinieki no citas Saules sistēmas!

Mazos skatītājus priecēs jautri un smieklīgi klauni  
un mūsu cirka odziņa,  

piepūšams trīsmetrīgs zilonēns Marss!

Nepalaid garām iespēju  
paviesoties citā galaktikā,  

kā arī sev un draugiem vai radiem, 
sniegt daudz pozitīvu emociju!

Krimuldas Tautas namā
Svētdien, 9. februārī 
plkst. 16.00 Krimuldas Tautas namā
plkst. 19.00 Inciemā ūdenstorņa 
3. stāva zālē
Viestura Kairiša jaunā spēlfilma PIL-
SĒTA PIE UPES.
Režisora Viestura Kairiša filmas scenārijs ta-
pis pēc Gunara Janovska tāda paša nosaukuma 
romāna motīviem. Kairišs filmu veido kopā ar 
saviem ilggadējiem radošajiem partneriem – 
mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu 
Bērziņu; viņu iepriekšējais kopdarbs – spēl-
filma MELĀNIJAS HRONIKA.
https://www.youtube.com/
watch?v=i40NA0fPUno
Filmas garums 1h 58 min

Biļetes cena EUR 3,00

Svētdien, 1. martā
plkst. 16.00 Krimuldas Tautas namā
plkst. 19.00 Inciemā ūdenstorņa 
3. stāva zālē 
Andreja Ēķa komēdija KLASES SALI-
DOJUMS 2.

Biļetes cena EUR 4,00

LĪDZJŪTĪBA
Katrai skaņai ir izskaņa, 
Katram mūžam savējā balss. 
Kad pietrūkst skanošās stīgas. 
Tad izlīst viss dzīves kauss. 
  (V.Kokle-Līviņa)

Izsakām līdzjūtību Martai Mottei,  
no brāļa atvadoties.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  
un pirmsskolas kolektīvs

Lēdurgas kultūras namā
1.02. plkst.17.00 Siguldas Tautas teāt-
ra izrāde TĀS DULLĀS PAULĪNES DĒĻ 
V. Belševicas stāsta dramatizējums. Dramati-
zējuma autore T. Šverste.
Paulīne sasmīdina ikvienu mazliet melna humora 
cienītāju ar trāpīgas ironijas piesātinātu komis-
mu. Dullā Paulīne spēj atrast veidu, kā nemanot 
likt pasmieties par it kā visnotaļ nopietnām sadzī-
ves situācijām. 
Režisore – Ārija Liepiņa-Stūrniece; māksli-
niece – Anna Eglīte; kustību konsultante – 
Madara Luīze Muzikante.
Izrādē skan A. Vintera un O. Stroka mūzika

Ieejas maksa: EUR 3.00

8.02. plkst. 17.00 Ogres Tautas teātra 
komēdija CIK SVARĪGI BŪT NOPIET-
NAM

Ieeja: 5,00 EUR
Skolēniem, studentiem un pensionāriem 3,00 

EUR (uzrādot apliecinošu dokumentu)

11.02. plkst. 16.00 koncertprogram-
ma bērniem MEŽĀ

Ieeja: 2,00 EUR

15.02. plkst. 19.00 Lēdurgas kultūras 
nama amatiermākslas kolektīvu kon-
certs TU ESI MAN

Ieeja: 2,00 EUR

29.02. tikšanās ar gleznu izstādes au-
tori Māru Skridi
29.02. plkst. 18.00 filmas PIĻSĀTA PI 
UPIS demonstrējums

Ieeja: 3,00 EUR

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

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

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

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

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

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

Krimuldas novada dome 
atteikusies no pirmpirkuma 

tiesībām,
tāpēc ZS "Riemeri" pārdod sakņu 

pagrabu Eikažos, Ozolu ielā.
Mob.t.26100688.


