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2020. gads Krimuldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 25 jaundzimušie
(2019.gadā – 48) un dzimšanas apliecības izsniegtas 15 zēnu un
10 meitenīšu vecākiem. Reģistrējot dzimšanu, Krimuldas pagastā
dzīvesvieta deklarēta 17 bērniem, Lēdurgas pagastā - 6 bērniem,
citās pašvaldībās – 2 bērniem. 13 bērnu vecāki ir reģistrējuši laulību, 12 bērnu dzimšanas reģistrēta, atzīstot paternitāti.
Populārākie zēnu vārdi ir Kārlis un Mairis, tos vecāki izvēlējušies divas reizes. Vēl bērniem dotie vārdi ir Kristers, Rūdolfs,
Tomass, Roberts, Renārs, Austris, Dāvids, Pēteris, Deniss, Raivis,
Marks, Letīcija, Džesika, Rēzija, Ieva Patrīcija, Kerija, Madara,
Laura, Melānija, Keita, Anna.
Pirmie bērniņi piedzimuši 6 ģimenēs, otrie – 11 ģimenēs, trešie – 8 ģimenēs.
Turpinot iesākto tradīciju, reģistrējot jaundzimušo novada
Dzimtsarakstu nodaļā un bērna pirmo dzīves vietu deklarējot Krimuldas novadā, dzimšanas apliecību izsniedzam īpašos vākos,
ko rotā novada ģerbonis, un dāvinām izglītojošu grāmatu “Mūsu
bērns”, kur vecāki var izlasīt dažādus padomus un veikt ierakstus
par savu mazuli. Ja bērna dzimšanas reģistrēta citā Dzimtsarakstu nodaļā, bet dzīvesvieta deklarēta mūsu novadā, arī tad vecāki
mūsu Dzimtsarakstu nodaļā var saņemt dzimšanas apliecības vākus un grāmatu “Mūsu bērns”.
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 41 laulību reģistru
ieraksts (2019.gadā - 37). Divpadsmit pāri “JĀ” vārdu viens otram
teica Dzimtsarakstu nodaļā un desmit pāri ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām - novada viesu namos un citās pāru izvēlētās vietās. Trīs laulību reģistrācijās viens no pāra bija ārvalsts pilsonis.
Novada baznīcās reģistrētas 19 laulības. Sakarā ar valstī esošo
epidemioloģisko situāciju un noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem pagājušajā gadā tika atsauktas sešas viesu namos plānotās
laulību reģistrācijas, vienam pārim nācās atsaukt reģistrāciju pat

Reģistrējot jaundzimušo novada Dzimtsarakstu nodaļā un bērna pirmo
dzīves vietu deklarējot Krimuldas novadā, dzimšanas apliecību izsniedzam īpašos vākos, ko rotā novada ģerbonis

divas reizes. Citi pāri, nepārceļot izvēlēto datumu, laulību reģistrēja tikai liecinieku klātbūtnē, pasākuma rīkošanu radiem un draugiem atliekot uz vēlāku laiku.
Pērn nodaļā sastādīts 41 miršanas reģistru ieraksts (2019.gadā –
48). Aizsaulē aizgājuši 15 vīrieši un 26 sievietes. Mirušie bija vecumā no 54 līdz 99 gadiem.
Iepriekšējos gados sastādītajos laulību reģistru ierakstos izdarīti
13 ieraksti par laulību šķiršanu, kā arī reģistru ierakstos veikti citi
papildinājumi. Atkārtoti izsniegtas 22 civilstāvokļu aktu reģistrācijas apliecības vai izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
Nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa

Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pašvaldību
dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļa klātienē pēc iepriekšēja
pieraksta reģistrē dzimšanas un miršanas faktus.
Kontaktinformācija:
• Krimuldas novada dome – 27744015;
• Administrācija Lēdurgas pagastā – 29252960;
• e-pasts: dzimtsaraksti@krimulda.lv.

Par iespēju saņemt citus Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus lūdzam konsultēties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pa tālr. 64064468
vai 29252960, vai e-pastu: dzimtsaraksti@krimulda.lv.

Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot

caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.
Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kuram ir laika zīmogs, var
iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties
ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības kā juridiska
fakta reģistrācija ir atļauta dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, piedaloties tikai personām, kas noslēdz laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks.
Citu personu klātbūtne laulības reģistrācijas brīdī nav atļauta.
Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā ir iespējama
tikai gadījumos, ja dzimtsarakstu nodaļa vai baznīca spēj nodrošināt
personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus
Turpinājums 8. lpp.
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KRIMULDAS NOVADA DOMES LĒMUMS

(prot. Nr.1,36. p.)

Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam
izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu,
pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka,
vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības
stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 66.
punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts
izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam
pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektu. Noteikumu 18.punkts noteic, ka Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādā, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
un attiecīgā plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī
izvērtējot blakus esošo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas”
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pants noteic, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada
tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem.
Pirms ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams izstrādāt un apstiprināt Darba uzdevumu, kurš tika apstiprināts
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada
30.oktobra lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas
2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” un 2020.gada
12.novembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba
uzdevuma apstiprināšanu” (Nr.14, 22§).
Lai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izstrādātāju,
Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu
“Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam
un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas
Nr. SNP 2020/22/AK). Iepirkuma rezultātā tika pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA “METRUM”. Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz 2020.gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.631
“Jaunizveidojamo novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, ir piešķirts līdzfinansējums 36200 EUR apmērā un tā ir saņēmusi 50% no piešķirtā
līdzfinansējuma 18100 EUR apmērā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei. Attiecīgi, konstatējams, ka
“Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam
un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas
Nr. SNP 2020/22/AK) realizācijai pilnībā pietiek ar valsts mērķdotācijas
ietvaros šim mērķim piešķirto finansējuma apmēru un papildu finansējums, kā arī vienošanās par finansējuma kārtību un apmēru no Siguldas
novadā apvienojamām pašvaldībām šim mērķim nav nepieciešami.
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada
11.janvārī pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolēma:
1. Virzīt jautājumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes uzsākšanu” izskatīšanai 2021.gada
janvāra Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības domes sēdē. Pieņemtos minētos domes lēmumus Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām nekavējoties nosūtīt Siguldas
novada pašvaldībai zināšanai.
2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2045. gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju.
3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas

novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā:
3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
domju priekšsēdētāji vai to vietnieki;
3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
izpilddirektori vai to vietnieki;
3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, Inčukalna novada pašvaldības par teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgais darbinieks, Krimuldas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada
pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.
4. Atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādi ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību "METRUM", reģ. Nr. 40003388748 par summu
11000,00 EUR bez PVN un ar izpildes termiņu no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada oktobrim.
5. Šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkts stājas spēkā nākamajā dienā
pēc visu Siguldas novadā apvienojamo novada pašvaldību domju pozitīva lēmuma pieņemšanas “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības
stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Saskaņā ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobrī pieņemtajā lēmumā “Par Siguldas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” iekļauto informāciju, Siguldas novada attīstības programmas
2021. – 2027.gadam izstrāde tiks uzsākta pēc Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam pabeigšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 21.pantu, 2014. gada 14.
oktobra Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
66.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.
970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
6.2.apakšpunktu, kā arī Attīstības komitejas 14.01.2021. atzinumu,
balsojot, ar 9 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris,
Juris Salmiņš, Zane Segliņa,) par, pret nav, atturas 4 (Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Ance Pētersone, Ziedonis Skrivļa) DOME NOLEMJ:
1. Uzsākt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.
gadam izstrādi saskaņā ar apstiprināto Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam Darba uzdevumu.
2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2045gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju.
3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas
novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā:
3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils domju priekšsēdētāji
vai to vietnieki,
3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldību
izpilddirektori vai to vietnieki,
3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju, Inčukalna novada pašvaldības par attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldības
Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.
4. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.
5. Lietvedības nodaļai paziņojumu par Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt
Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs L.Kumskis
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Bezmaksas pediatra konsultācijas pieejamas arī
Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novada ģimenēm
Siguldas novada pašvaldība Siguldas slimnīcā nodrošina bezmaksas pediatra konsultācijas novadā deklarētajām ģimenēm.
Izvērtējot pediatra konsultāciju pieprasījumu, konsultācijas
tiek sniegtas brīvdienās un svētku dienās sešas stundas – no
plkst. 10.00 līdz 16.00. Šogad, ņemot vērā vasarā gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu un tās rezultātā jaunveidojamo
Siguldas novadu, bezmaksas pediatra konsultācijas Siguldas
slimnīcā tiks nodrošinātas arī Mālpils, Krimuldas un Inčukalna
novadu ģimenēm.
Šajā gadā pediatra pakalpojuma nodrošināšanai plānots finansējums vairāk nekā 26 500 eiro apmērā; līdz 30. jūnijam finansējuma
summa attiecīgajam pakalpojumam plānota turpat 12 000 apmērā.
Lai nodrošinātu pediatru konsultācijas jaunveidojamā Siguldas novada apvienojamajās pašvaldībās, panākta vienošanās, ka līdz 30.
jūnijam veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības finansēs no saviem
budžeta līdzekļiem proporcionāli pašvaldības teritorijas iedzīvotāju
skaitam atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju datiem.
Pediatrs pacientus akūtas nepieciešamības gadījumā pieņem brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Siguldas slimnīcas
uzņemšanas nodaļā. Pediatrs nosaka diagnozi un nozīmē sākotnējo
ārstēšanu, bet turpmākā bērna novērošana un ārstēšana jāveic ģimenes ārstam. Uzņemšanas nodaļā tiek sniegtas ambulatorās konsultācijas akūtos gadījumos, nepieciešamības gadījumā bērni var saņemt
inhalācijas vai intramuskulāras injekcijas, taču infūzijas jeb sistēmu
uzlikšana bērniem, kā arī analīžu nodošana slimnīcas piedāvātajos
pediatra pakalpojumos neietilpst. Bērnu vecāki pirms došanās uz
slimnīcu aicināti izvērtēt konsultācijas steidzamību: ārpus ģimenes
ārsta darba laika vecāki aicināti vispirms sazināties ar speciālistiem,
zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa numuru 66016001, lai
lemtu par tālāko rīcību – doties uz Siguldas slimnīcu pēc akūtas pediatra konsultācijas, izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības
brigādi vai gaidīt konsultāciju pie ģimenes ārsta.

Uzsāk izstrādāt dokumentu “Siguldas novada ilgtspējīgās
attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam”

Siguldas novada pašvaldība informē, ka tiek uzsākta Siguldas
novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrāde, kuru saskaņā ar iepirkuma procedūru veiks SIA “Metrum”. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde norisināsies
līdz šā gada oktobrim, un šajā laikposmā tiks organizētas darba
grupas, iekļaujot dažādu jomu speciālistus un sabiedrības locekļus, kā ar veikta sabiedrības aptauja par dokumentā iekļaujamiem jautājumiem.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus,
attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Balstoties uz normatīvajiem aktiem,
jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā
ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas novadā, kurā
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apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadi, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19124 iedzīvotāji.
Patlaban ir izveidota Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Vadības
grupa, kuras sastāvā ir visu minēto pašvaldību domju priekšsēdētāji vai to vietnieki, izpilddirektori vai to vietnieki un par attīstības
plānošanu atbildīgie speciālisti. Par tālākiem lēmumiem saistībā ar
darba grupu izveidošanu un sabiedrības iespēju izteikt viedokli par
iekļaujamo dokumenta izstrādē informācija tiks publicēta pašvaldības informatīvajos kanālos.

Turpmāk Siguldas novada pašvaldības oficiālie
paziņojumi un saistošie noteikumi tiks publicēti
“Latvijas Vēstnesī”

1. janvārī spēkā stājās grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā, kurā noteikts, ka oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” no 2021. gada pašvaldībām, privātpersonām
un uzņēmējiem, kā arī citiem oficiālo paziņojumu iesniedzējiem
vairs nav jāmaksā par publikācijām, tai skaitā saistošo noteikumu publicēšanu. Tādējādi turpmāk Siguldas novada pašvaldības
saistošie noteikumi tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”, ietaupot
budžeta līdzekļus par publikācijām, kuras iepriekš saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tika veiktas par maksu.
Līdz 2022. gada 1. janvārim pašvaldībām ir dots pārejas laiks saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanai par “Latvijas Vēstnesi”, kur no nākamā gada 1. janvāra tie būs pieejami vienkopus un
sistematizēti, tādējādi atvieglojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem. Siguldas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi un
citi dokumenti pieejami arī tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Apmeklētājiem atvērtas vairākas Siguldas
slēpošanas trases

Pateicoties ziemai labvēlīgiem laikapstākļiem, distanču un kalnu slēpotājiem un snovotājiem atvērtas vairākas Latvijas ziemas
galvaspilsētas Siguldas slēpošanas trases – Fischer Slēpošanas
centra distanču slēpošanas trase, kā arī Siguldas Pilsētas trase.
Tāpat ir pieejamas arī citas tuvākās apkaimes trases – Reiņa trase, Kaķīškalns, Rāmkalnu slēpošanas trase un Kordes trase.
Fischer Slēpošanas centrā apmeklējumam pieejama 2,5 kilometru gara distanču slēpošanas trase, kas piemērota gan klasikas, gan
slidsoļa piekritējiem. Slēpošanas trasē darbojas inventāra noma un
slidu noma, slēpju serviss, dzērienu un uzkodu automāti, bet pēc iepriekšēja pieteikuma pieejami instruktora pakalpojumi. Darbdienās
trase ir atvērta no plkst. 12.00 līdz 20.00, sestdienās un svētdienās
no plkst. 10.00 līdz 20.00.
Siguldas Pilsētas trasē slēpošanai un snovošanai ir pieejama Lielā
trase, Vidējā trase darbdienās un brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 20.00.
Siguldas Pilsētas trases apmeklējumu iespējams rezervēt tīmekļa
vietnē www.bilesuparadize.lv, veicot apmaksu uzreiz. Trasē pieejams
nomas inventārs gan slēpošanai, gan snovbordam, kā arī ir iespēja pieteikties apmācībai kopā ar snovborda un slēpošanas instruktoru.
Interesenti aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo mainīgos
laikapstākļos trašu darbība var tikt ierobežota.
Trasēs jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi!

Iepazīsti Siguldu, klausoties audiogidu stāstus!
Ir tik daudz veidu, kā uzzināt vēl neatklāto un iepazīt sen zināmo no jauna! Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
novadniekiem un pilsētas apmeklētājiem
piedāvā izzināt tūrisma un dabas objektu
rašanās vēsturi, klausoties audiogidu stāstījumā, ko iespējams apvienot ar pastaigu
Siguldā vai Gaujas senielejas dabas takās.
Stāstījumus iespējams noklausīties arī, neizejot no mājas vai pirms došanās uz Siguldu.
Audiogidu stāstījums ikvienam pieejams
bez maksas Siguldas tūrisma tīmekļa vietnē www.tourism.sigulda.lv vai Siguldas

mobilās lietotnes sadaļā “Tūrisms”. Lietotni
var lejupielādēt savā viedtālrunī no Apple
Appstore vai Google Play.
Audiogidu stāstījumi latviešu valodā pieejami par šādiem tūrisma un dabas objektiem:
• Atslēgu skvērs;
• Gūtmaņala;
• Dainu tēvs Krišjānis Barons;
• Kraukļu aiza;
• Krimuldas serpentīns;
• Krimuldas viduslaiku pilsdrupas;
• Ķeizerskats, Ķeizerkrēsls;
• Paradīzes kalns;

• Pētera ala;
• Piedzīvojumu parks Mežakaķis;
• Sateseles kanjons;
• Siguldas pilsēta;
• Spieķu parks;
• Tilts pār Gauju;
• Turaidas muzejrezervāts;
• Velnalas klintis un ala;
• Vēja zvans;
• Villa zaļā.
Siguldas novada viesi stāstījumus var noklausīties arī angļu un krievu valodā.
www.sigulda.lv
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Apstiprināts pašvaldības budžets 2021. gadam
2021. gada 29. janvārī Krimuldas novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības budžets 2021. gadam – izdevumi
plānoti 8 646 747 EUR apmērā, savukārt ieņēmumi plānoti
7 381 162 EUR apmērā, līdzekļu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 996 475 EUR.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem
autonomo funkciju nodrošināšanai, ko paredz likums “Par pašvaldībām”. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek
realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana
un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.
2021. gada budžetā kā tradicionāla prioritāte ir izglītība, sociālā
joma un publiskā infrastruktūra – turpinās pašvaldības izglītības
iestāžu darbs un attīstība, Covid-19 vīrusa izplatības laikā būtiska
loma ir sociālajam atbalstam iedzīvotājiem, kā arī turpinās publiskās infrastruktūras attīstība – pašvaldības ceļu atjaunošana un
Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcija ir resursietilpīgākie 2021. gada infrastruktūras objekti.
Plānota vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošana, piemēram, rakstniekam Anšlavam Eglītim
veltītas ekspozīcijas izveide Inciemā, disku golfa trases ierīkošana
Lēdurgas dendroparkā u.c.
Liekākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā ir ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (42%) un
valsts budžeta transfertiem (38%).

Pašvaldības izdevumi tiek piedāvāti budžeta projektā un apspriesti domes komiteju sēdēs un pēc Finanšu komitejas atzinuma
tiek nodoti apspriešanai un apstiprināšanai domes sēdē.

Līdzekļi tiek plānoti pašvaldības funkciju izpildes un pašinicēto
pasākumu nodrošināšanai. Tie ir līdzekļi pašvaldības izglītības,
kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras un īpašumu uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un citu sociālo programmu un pasākumu finansēšanai. Līdzekļi paredzēti dažādu pašvaldībai saistošo un plānoto
projektu izstrādei un realizācijai. Lielākā daļu līdzekļu pašvaldībā
paredzēta izglītībai. Papildus obligātajam mācību saturam pašvaldības izglītības iestādēs skolēniem ir iespēja apmeklēt mūzikas un
mākslas skolas, peldbaseinu. Ceram, ka pēc Covid-19 pandēmijas
pārvarēšanas, novada iedzīvotāji atkal varēs aktīvi izmantot pašvaldībā esošās sporta halles un klātienē piedalīties kultūras namu
koros, deju, teātra kolektīvo u.c. Plānots piešķirt finansējumu novada teritorijā esošo biedrību īstenoto projektu līdzfinansēšanai.
Plānots turpināt darbu pie izglītības un kultūras iestāžu telpu
remontdarbiem un publiskās infrastruktūras attīstības – gājēju celiņu izbūve, āra trenažieru laukuma uzstādīšana u.c. Budžeta līdzekļi piešķirti tūrisma veicināšanas pasākumiem un sadarbībai
ar novada uzņēmējiem.
Detalizēts izklāsts par Krimuldas novada budžetu pieejams Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv sadaļā “Domes sēžu protokoli”.

Krimuldas novada domes sēdē 29. janvārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par n/ī – zemes starpgabala “Jauntenisītes” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 5,8 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes
starpgabala “Jauntenisītes” pārdošanu par 20 700 EUR ar PERSONU.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera
NORDVERK 170 HS izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas - autogreidera NORDVERK 170 HS ar valsts reģistrācijas numuru T5714LL
2020. g. 22. decembra izsoles rezultātus un 2020. g. 22. decembra izsoles
protokolu Nr.13.
2. Pārdot Krimuldas novada pašvaldības kustamo mantu – autogreideri
NORDVERK 170 HS par 9 100 EUR ar PVN S. Krivicka uzņēmumam
“FASMA”, reģistrācijas Nr. 1712 59312, juridiskā adrese: Valstiečiu g. 2,
Radviliškio m., Lietuvas Republika.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par n/ī “Virzas” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2020. g. 8. decembra Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Virzas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 0,55 ha kopplatībā, izsoles
rezultātus.

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot Nekustamo īpašumu par
11 000 EUR.
3. Neatmaksāt Nekustamā īpašuma izsolei iemaksāto nodrošinājuma
naudu.
4. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par n/ī “Karjers Ziedlejās” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2021. g. 12. janvāra Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 14,88 ha kopplatībā,
izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par Nekustamā īpašuma pārdošanu ar SIA “Vidzeme lauks”, juridiskā adrese: Pulkv. Brieža
iela 53A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, par 55 000 EUR pēc Siguldas
novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma saņemšanas.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 6 cirsmas, kas atrodas īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 6,93 ha, noteikt izsoles
nosacīto (sākuma) cenu 66 441 EUR, kura sastāv no vērtējuma, cirsmu sagatavošanas un augošo koku kvantitātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām.
2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus.
3. Izsoli veikt līdz 2021. g. 2. martam.
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 Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā “Par
meža zemes “Mežs pie Brīduļiem” nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”.
1. Izdarīt grozījumus ar 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumu
apstiprinātajos n/ī – zemes vienības, starpgabala „Mežs pie Brīduļiem”,
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,75 ha, pārdošanas izsolē ar pretendentu atlasi noteikumos:
1.1. aizstāt 6.1. punktā vārdus “2021. g. 11. janvāra pl. 17.00” ar vārdiem “2021. g. 1. marta pl. 17.00”;
1.2. aizstāt 7.1. punktā vārdus “2021. g. 12. janvārī pl. 14.30” ar vārdiem
“2021. g. 2. martā pl. 14.30”.
 Par n/ī “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no vienas
zemes vienības 7 054 m² platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 9 500 (kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 9 300 un administratīvajām
izmaksām (vērtētāju izmaksām)).
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī rakstisku izsoli.
4. Apstiprināt n/ī “Zeme pie Austriņiem” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
Lēmums un noteikumi pievienoti protokolam uz 11 lapām.
 Par ceļa posma K-48 “Kapūnas-Priedes-Lauvas” pārbūves priekšlikuma zemes gabalā „Kurmīši”, Krimuldas pagastā, publiskās apspriešanas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā iesniegto materiālu apkopojumu.
2. Būvniecības ieceres ierosinātājam iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu par ceļa posma K-48
“Kapūnas-Priedes-Lauvas” pārbūves priekšlikumu zemes gabalā “Kurmīši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., saskaņā ar publiskā apspriešanā
apstiprināto variantu, izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem un Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Lejiņas”.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības zemes īpašumam ar nosaukumu un adresi “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas
nov., kopējā platība 1,96 ha.
2. Noteikt zemes īpašuma “Lejiņas” atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē
ar pirmpirkumtiesīgo personu.
3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma “Lejiņas” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.
4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt
atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.
 Par īpašuma “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī “Mežs
pie Līčupēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 9,87 ha.
2. Īpašuma “Mežs pie Līčupēm” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar
pretendentu atlasi.
3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Mežs pie Līčupēm” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.
4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt
atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.
 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Sprīdīši”, Lodē.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības zemes īpašumam ar adresi “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā
platība 0,5458 ha.
2. Noteikt zemes īpašuma “Sprīdīši” atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē
ar pirmpirkumtiesīgo personu.
3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Sprīdīši” novērtējumu,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
īpašuma vērtēšanas standartiem.
4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.g. 31. oktobra lēmumā “Par zemes piekritību pašvaldībai”.
1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2014. g. 31. oktobra lēmu-
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mā “Par zemes piekritību pašvaldībai”:
1.1. Grozīt lemjošās daļas 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 001 0182,
6656 002 0313 un 6656 006 0175 ir starpgabali un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Krimuldas novada pašvaldības vārda.”
1.2. Papildināt lemjošo daļu ar 1.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“11. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0535
(“Degvielas uzpildes stacija”), 6656 006 0113 (“Sprīdīši”) un
6656 006 0196 (“Paukas”) nav starpgabali, bet ir piekrītošas Krimuldas novada pašvaldībai kā zemes vienības, uz kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības un par kurām noslēgts zemes nomas
līgums”
2. Atcelt 29.06.2018. lēmumu “Par grozījumiem Krimuldas novada domes
2014.g. 31.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību pašvaldībai”, protokols
Nr. 12, 6.p., 2&” (protokols Nr.6, 5.p.)
 Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
1. Ar 2021.g. 1.janvāri pagarināt ar SIA “ZAAO” 2014. g. 22. augusta zemes
nomas līgumu Nr. 6-1/043 par zemes vienības ar adresi Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļas nomu 204 m² platībā, sadzīves šķiroto atkritumu savākšanas laukuma “EKO laukums” uzturēšanai.
2. Zemes nomas līguma termiņš divi gadi, nomas maksa 5 % no kadastrālās vērtības gadā, proporcionāli iznomātai zemes platībai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot Zemes nomas līgumu ar SIA “ZAAO”,
adrese Rīgas iela 32, Valmiera.
 Par zemes iznomāšanu.
1. Ar 2021. g. 1. februāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar nosaukumu “Pie Braslas upes”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu
2,0 ha platībā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
1&
Nodot zemes vienības Meistaru iela 5, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., kopējā platība 3191 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar adresi Meistaru iela 5, Raganā, privatizētā dzīvokļa
Nr. 7, īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
599/7098 domājamām daļām.
2&
1. Nodot zemes vienības Skolas iela 10, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 1925 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 10, Raganā, privatizētā
dzīvokļa Nr. 12, īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma 479/6681 domājamām daļām.
2. Atcelt Krimuldas novada domes 2017. g. 27. janvāra lēmuma “Par zemes
nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 14&.
3. Atzīt par spēkā neesošu 2017. g. 1. februāra Vienošanos par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nr. 98.
3&
Nodot zemes vienības Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., kopējā platība 1712 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Vidus iela 2, Raganā, privatizētā dzīvokļa
Nr. 8, īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
6396/128016 domājamām daļām.
 Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
1&
Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,06 ha
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Noteikt nomas maksu 3 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet
ne mazāk par 5 EUR.
2&
Ar 2019. g. 1. jūliju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,04 ha
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 3 % no zemes
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3&
Ar 2019. g. 1. jūniju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,02 ha
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 3 % no zemes
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
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4&
Ar 2019. g. 2. janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Ciemgaļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,22 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām”. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
5&
Ar 2019. g. 1. maiju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Zeme pie Zutiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes
daļu 0,12 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par
10 EUR.
6&
Ar 2019. g. 1. janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,06 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām”. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar PERSONU.
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta
pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo
daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par īres līgumu pagarināšanu.
1&
1. Ar 2021. g. 1. februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015. g.
12. februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 041.15/7-6, par
pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 51,9 m², adrese “Skolotāju
māja 1”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014. g.
25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”
nosacījumiem, EUR 22,32 apmērā par kalendāro mēnesi līdz 2021. g.
31. martam.
3. No 2021. g. 1. aprīļa īres maksa tiek noteikta EUR 54,50 apmērā. No
2021. g. 8. janvāra līdz 8. martam tiek veikts jumta remonts adresē “Skolotāju māja 1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas ir pamatojums īres
maksas pārrēķinam.
2&
1. Ar 2021. g. 1. februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015. g.
12. februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 038.15/7-6, par
pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 51,0 m², adrese “Skolotāju māja
2”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014. g.
25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 26,52 apmērā par kalendāro mēnesi.
3&
1. Ar 2021. g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015. g.
12. februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 039.15/7-6, par
pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 42,4 m², adrese “Skolotāju māja
1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014. g.
25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”
nosacījumiem, EUR 18,23 apmērā par kalendāro mēnesi līdz 2021. g.
31. martam.
3. No 2021. g. 1. aprīļa īres maksa tiek noteikta EUR 44,52 apmērā. No
2021. g. 8. janvāra līdz 8. martam tiek veikts jumta remonts adresē “Skolotāju māja 1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas ir pamatojums īres
maksas pārrēķinam.
 Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”.
1. Atzīt par prioritāru pašvaldības investīciju projektu “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”.
2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē
400 000,- EUR apmērā (27 % no kopējām projekta izmaksām) uz
5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” līdzfinansējumam.
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3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai
1 100 000,- EUR apmērā (73 % no kopējām projekta izmaksām).
4. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Lūgt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt
saskaņojumu Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
 Par amatalgām
1. Ar 01.01.2021. likvidēt amata vienības:
Administrācija – “sporta speciālists” 0.5 amata likmes
PII Krimulda – “lietvedis- arhivārs” 0.3 amata likmes
PII Krimulda – “skolotāja palīgs bērnam ar īpašām vajadzībām” 0.4 amata likmes
PII Krimulda – “asistents bērnam ar īpašām vajadzībām” 1.0 amata likmes.
2. Ar 01.02.2021. papildināt amata vienības:
PII G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata
likmēm.
3. Ar 01.02.2021. samazināt amata vienības:
PII Krimulda – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata likmēm
PII Ezerciems – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata likmēm.
4. Ar 01.02.2021., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt:
4.1. PII Krimulda, direktora vietniekam izglītības jomā, 1 amata likme
ir EUR 1065”,
4.2. Samazināt amata vienības:
PII Krimulda “skolotājs” par 1.272 amata likmēm,
PII Krimulda “sporta skolotājs” par 0.2 amata likmēm,
PII Krimulda “mūzikas skolotājs” par 0.2 amata likmēm,
PII Ezerciems “skolotājs” par 1.136 amata likmēm,
PII G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola “skolotājs” par 0.952 amata
likmēm,
PII G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola “mūzikas skolotājs” par
0.2 amata likmēm.
4.3. Palielināt amata vienības:
PII G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola “sporta skolotājs” par 0.1 amata likmēm,
PII G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola “metodiķis” par 0.1 amata likmēm.
4.4. PII “Krimulda”, “Ezerciems” un G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas
pirmsskolas grupu pedagogiem, logopēdiem, ka 1 amata likme ir
EUR 955”,
4.5. PII “Ezerciems”, G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmskolas
grupas izglītības metodiķim, ka 1 amata likme ir EUR 970,
4.6. Ar 01.02.2021. izveidot PII “Krimulda”, amata vietu “speciālais
pedagogs” nosakot, ka 1 amata likme ir EUR 955.
6. Ar 01.02.2021. 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 01.02.2021. 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 struktūrvienībās, saskaņā ar 2. pielikumu.
Pielikumā nav iekļauti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, skolotāji,
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 amatpersonas (darbiniekus) par izmaiņām, kas noteiktas lēmuma 6. punktā līdz
05.02.2021.
9. Ar 01.02.2021. atzīt par spēku zaudējušu 20.12.2019. Krimuldas novada
domes lēmumu „Par amatalgām”.
 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada 8 mēnešiem (janvārisaugusts.
1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2021. gada
8 mēnešiem (janvāris-augusts) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 78 702 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs
uz 2020. g. 01. septembri.
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Izglītības iestāde
1.1. PII Krimulda
1.2. PII Ezerciems
1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PII grupa
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Darba
samaksa
EUR
41 408
25 872
11 088

Kvalitātes
piemaksa
EUR

78 368

334

78 702

Darba
samaksa
EUR
461 648
59 368

Kvalitātes
piemaksa
EUR

Kopā
iestādei
EUR
461 648
59 368

334

Kopā
iestādei
EUR
41 408
26 206
11 088

2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2021. gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) EUR 521 016 apmērā sadalīt
atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2020. g.
01. septembri.
Izglītības iestāde
1.1. Krimuldas vidusskola
1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

521 016

521 016

3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju
2021. gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 26 756 apmērā interešu izglītības programmu realizēšanai skolās.
Izglītības iestāde
1.1. Krimuldas vidusskola
1.2. G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola

Darba
samaksa
EUR
23 170
3 586
26 756

Kvalitātes
piemaksa
EUR

Kopā
iestādei
EUR
23 170
3 586
26 756

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar
tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko
kolektīvu vadītājiem.
Sadalīt piešķirto valsts mērķdotāciju atbilstoši 2015. gada 17. novembra MK
noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”:
1. Krimuldas vīru koris „Vecie draugi” diriģentam
2. Krimuldas VPDK „Dzirnakmeņi” vadītājam
3. Lēdurgas VPDK „Lēdurga” vadītājam
4. Lēdurgas KN sieviešu koris „Lettegore” diriģentam
5. Lēdurgas KN jauniešu deju kolektīvs ,,Metieniņš” vadītājam
6. Lēdurgas folkloras kopa "Lielie putni" vadītājam
7. Lēdurgas folkloras kopa "Putni" vadītājam
8. TLMS „Krimulda” vadītājam

401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
201 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
201 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)
201 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI)

Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, un pašvaldību iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
 Par Krimuldas novada domes 27.11.2020. lēmuma “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”” izdošanu” atcelšanu.
Atcelt Krimuldas novada dome 27.11.2020. lēmumu “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas
noteikumi”” izdošanu”.
 Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas
novada domes 2014. g. 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 “Krimuldas
novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” izdošanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 “Par
Krimuldas novada domes 2014. g. 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15
“Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt
saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevumā „Krimuldas
Novada Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību
Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
 Par noteikumu “Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj”
izsniegšanas kārtība” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt noteikumus ”Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj” izsniegšanas kārtība”.
2. Noteikumus pēc to pieņemšanas publicēt Krimuldas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt šo noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
 Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas
novada domes 2015. g. 31. jūlija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” izdošanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 “Par
Krimuldas novada domes 2015. gada 31. jūlija saistošo noteikumu Nr. 10
“Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt
saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevumā „Krimuldas
Novada Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību
Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
1. Piešķirt finanšu līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumam – pediatra
konsultāciju pieejamības nodrošināšanai SIA “Siguldas slimnīca” laika
posmā no 2021. g. 1. februāra līdz 2021. g. 30. jūnijam ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika 1 649,06 euro apmērā, kas ietver pediatra darba
algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca” par pašvaldības
autonomās funkcijas – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu,
nosakot pediatra pieejamības nodrošināšanu brīvdienās un svētku dienās
no plkst. 10:00 līdz 16:00.
3. Uzdot Krimuldas novada Lietvedības nodaļai pēc deleģēšanas līguma
parakstīšanas piecu darbdienu laikā publicēt to Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā internetā.
 Par Valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2021. gadam pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
1. 2021. gadam Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Krimuldas
Mūzikas un Mākslas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – valsts
budžeta dotācija) EUR 106 052 apmērā, t.sk.:
1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 92 793.35;
1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ieguvuši 3., 4. un
5. kvalitātes pakāpi EUR 266.95;
1.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 12 991.70.
2. 2021. gadam Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Maijas Pīlāgas
Lēdurgas Mākslas un Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – valsts budžeta
dotācija) EUR 14 960 apmērā, t.sk.:
2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 13 122.29;
2.2. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem,
kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai
EUR 1 837.71.
3. Krimuldas novada pašvaldība nodrošina, ka pedagogiem piešķirtā valsts
budžeta dotāciju tiks izlietota šiem mērķiem.
 Domes kārtējā sēde 26. februārī. plkst. 10.00.
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Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā

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

Viktoram Eglītim kā izcilam latviešu kultūras reprezentantam 1922. gadā Latvijas
valsts piešķir Inciema muižas saimniecību
vairāk nekā 13 ha platībā. Tur Eglītis kopā
ar Mariju, bet vēlāk ar savu otro sievu rakstnieci un gleznotāju Hildu Vīku un, protams,
abiem dēliem pavada daudzas vasaras līdz
pat 1943. gada rudenim. Inciems ir gan Viktora un Anšlava, gan Hildas Vīkas daudzu
darbu, t.sk. gleznu, tapšanas šūpulis. Dēls
Vidvuds rakstījis: „[Inciemā] Tās patiesībā
bija divas mājas, kas savienotas ar ar apdzīvojamu gaiteni. (..) „Pils” fasādi greznoja
otrajam stāvam piebūvēts balkons ar augstu ģēveli. (..) Istabas bija iebūvētas lielas,
ar ornamentiem izgreznotiem griestiem, ar
krāsainām ģipša dzegām, ar augstām podiņu krāsnīm un kamīniem.” Citviet Vidvuds
stāstījis: „Mēs varējām priecāties par laikmetu griežos saglabātām kastaņu, liepu un
kļavu alejām, par ciedru un riekstu kokiem.
Īpaši jau iespaidīga bija vareni sakuplojusī
ieva (..). Mēs jau tūliņ iecerējām papildināt
šo bagātību ar saviem stādījumiem. Anšlavs
pirms laba laika Rīgā puķu podā bija ielicis
zīles. Tām izdīga asni. Tos tad arī katrs iedēstījām Inciemā par zīmi mūsu atnākšanai.
Lūk, tepat jau ir šie izaugušie ozoli.” Inciems

Inciema muižas dzīvojamā ēka. 20. gs. 20. gadi

Eglīšu ģimenei kļuva par regulāru dzīvošanas vietu ik vasaru. Tiesa, īpašums prasīja
arī daudz darba un finansiālus ieguldījumus,
taču ģimene līdz pat kara pēdējiem gadiem
prata to uzturēt teicamā kārtībā. Pie laipnās
un kulturālās Eglīšu ģimenes viesojās un
uzturējās viņu iekārtotajā pansijā tādi redza-

Eglīšu ģimene Inciemā. 20. gs. 20. gadu vidus
Turpinājums no 1. lpp.

noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Personām ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs
vai medicīniskā maska.
Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus
arī šādiem pakalpojumiem – atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas
apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes
atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapaspieprasīšana;
papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.

mi latviešu kultūras darbinieki kā rakstnieki
E.Virza, V.Dambergs, mākslinieki K.Ubāns,
V.Tone, R.Suta. Inciems sniedza daudz radošas ierosmes gan Viktoram, gan arī Anšlavam. Vēl 1943. gada vasarā Viktors raženi strādāja Inciema īpašuma aprūpē – stāda
dārzeņus, sagatavo vagas, ravē, daždien
no agra rīta līdz vakaram, taču visvairāk ir
iepriecināts, ka var nodoties auglīgam radošam darbam – rakstīt dzeju un prozu. Kara
gados viņš iestudē pat teātra izrādi, kuras
aktieri ir vietējie iedzīvotāji. Inciema dzīves
laiku Anšlavs sulīgi aprakstījis savā atmiņu
grāmatā „Pansija pilī”, kas pieskaitāma viņa
labākajiem darbiem.
1943. gada septembrī Viktors uzraksta
dzejolī „Mans Inciems”, kurā skan mīlestības apliecinājums latviešu tautas strādīgumam, mākslas mūžīgumam un – galvenais –
dzimtas nozīmei tautas vēsturē. Ar citējumu
no šī dzejoļa, sava veida ticības apliecinājuma nākotnei un Eglīša vecākā garīgā testamenta, raksturojams viss Eglīšu ģimenei
būtiskais:
„Būs, nebūs Latvija, bet latvji būs
Un ars kā aruši, un māksla zaļos,
Un mūsu kuplā dzimts te slavu gūs,
Ko liktens lems tai mūsu vārdos skaļos.”
Viesturs Vecgrāvis,
LU emeritētais profesors

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams
iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā
portālā www.latvija.lv, izmantojot e – pakalpojumu – Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu
dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, vai arī nosūtot pa pastu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.
Informāciju sagatavoja:
Aija Zvidriņa
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Tālr. 64064468; 29252960
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Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: dzīvnieku turēšanas
vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku
audzēšanas kompleksā “Rukas”.
Ierosinātājs: SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr.
67943426).
Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss
“Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111).
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības
valsts birojs 2017. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
SIA “Ancers” ierosinātajai darbībai un 2017. gada 27. februārī
izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma
sagatavošanai. Ziņojums “Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un
dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”” sagatavots 2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks
neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. februāra līdz
26. martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 3. martā plkst. 17.00.
Ne vēlāk, kā 2021. gada 26. februārī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā
Aktualitātes.
Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto dar-

bību, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem
atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 10. martam SIA “Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” un Krimuldas novada pašvaldības
tīmekļa vietnēs (www.environment.lv un www.krimulda.lv).
Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību, kuri tiks saņemti līdz 10. martam (ieskaitot), tiks sniegtas līdz 12. martam
plkst. 20:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa
vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.
Sakarā ar to, ka sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar
ziņojumu un tā kopsavilkumu no 15. februāra varēs iepazīties attālināti:
1) Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv,
2) ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv,
un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Krimuldas novada pašvaldības telpās (tālr. 67976868; 26515508) – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads un būvvaldē (tālr.
67976859; 27737304) – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot
vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar
IVN izstrādātajiem pa tālruni 67242411.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 26.
martam var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, Latvija LV1010 (elektroniskā pasta adrese: komplekss@environment.lv), un
Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības
iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, e-pasta adrese: vpvb@
vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Pieaudzis Krimuldas novada pašvaldības
VPVKAC sniegto pakalpojumu skaits
Līdzīgi kā visur Latvijā, populārākie klātienes pakalpojumi,
ko pērn iedzīvotāji izmantoja Krimuldas novada Klientu apkalpošanas centrā, bija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi, Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) pakalpojumi un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi. Šo un citu pakalpojumu skaits audzis teju uz pusi.
Gada otrajā pusē auga arī iedzīvotāju interese iegādāties
identifikācijas kartes “Sigulda Aizrauj!”, kas ir Siguldas pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” viena no attīstības programmas aktivitātēm. Ar šo sadarbības programmu
tiek veicināta uzņēmējdarbība, tūrisms un iedzīvotāju piesaiste pakalpojumus piedāvājot ar noteiktām atlaidēm. Šobrīd to
saņemšanai ir jāpiesaka klātienes apmeklējuma laiks pa tālruni 25 549 749 vai e-pastā: pakalpojumucentrs@krimulda.lv.
Pagājušā gadā pašvaldībā būtiski palielinājies saņemto neklātienes pakalpojumu skaits. Vairāk, kā 2/3 no saņemtajiem
pieteikumiem ir bijuši noformēti elektroniskā veidā. Šeit gan
jāatgādina, ka iedzīvotāju iesniegumi tiek pieņemti, bet dažkārt tie nav noformēti normatīvo aktu prasībām, jo netiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
Krimuldas Klientu apkalpošanas centrā ir iespējams uzzināt par pakalpojuma e-paraksts iegūšanu un pielietojumu, kā
turpmāk noformēt iesniegumu pareizi un atbilstoši likumam.
E-paraksts personas apliecībā eID kartē un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu un

ir bez maksas, tikai par tā izmantošanu ir jānoslēdz līgums
ar Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldi, ko arī var izdarīt
attālināti. Vēl PMLP piedāvā e-pakalpojumu deklarēt dzīves
vietu, kas varētu būt nozīmīgs pašvaldību vēlēšanu sakarā, jo
tiesības vēlēt būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņiem no 18 gadu vecuma un kuri būs reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90
dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. marta) vai kuriem
attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.
Interesi ieguvis arī jaunais Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojums, kas biežāk nepieciešamas darba stāža pierādīšanai
aizejot pensijā vai stājoties bezdarbniekos. Nostrādāto gadu
skaits ir būtisks pabalsta aprēķinā, kurā ietilpst pat mācības
arodskolā, prakses stundas uzņēmumos, dienests armijā un algots darbs saimniecībās u.c.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē turpina pieņemt un visus pakalpojumus sniegt pēc iepriekšēja
pieraksta, piezvanot tālr.nr. 25 549 749
vai rakstot e-pastā: pakalpojumucentrs@krimulda.lv.
Tāpat arī iesniegumi tiek pieņemti pa pastu, iemetot pastkastītē pie pašvaldības ēkas, sūtot e-pastā: pasts@krimulda.lv
ar drošu elektronisko parakstu vai portālā latvija.lv.
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AICINA PIETEIKTIES
vakantajam
Krimuldas novada
pirmsskolas izglītības
iestādes “Ezerciems”
vadītāja amatam

Darba pienākumi:
• izglītības iestādes vadītāja pienākumi saskaņā ar Izglītības likuma
30.pantu.
Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• uz darbinieku attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības
likumā noteiktie ierobežojumi;
• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja
vietnieka darbā vai cits darbs, ja tas
saistīts ar izglītības jomas administrēšanu);
• pieredze finanšu plānošanā, finansējuma izlietošanas kontrolē;
• pieredze personāla vadībā;
• vēlamas zināšanas publiskā iepirkuma organizēšanā;
• zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība,
personāla vadība, budžeta plānošana, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu
normatīvo aktu pārzināšana;
• mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana;
• zināšanas un izpratne izglītības
iestāžu finansēšanas jautājumos,
zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
• spēja motivēt darbiniekus, prasme
vadīt komandu, strādāt komandā,
labas organizatora spējas un sadarbības prasmes, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
laba saskarsmes kultūra;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz vienas
Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Atalgojums: 1056 EUR (bruto)
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
• izglītības dokumentu kopijas;
• Vīzija par PII ”Ezerciems” nākotni
un attīstības iespējām (ne vairāk kā
2 A4 lapas);
• apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un
Bērnu tiesību aizsardzības likumā
noteiktie ierobežojumi;
• Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas.
Pieteikuma
iesniegšanas
termiņš:
26.02.2021.
Augstākminētos dokumentus iesniegt personīgi Krimuldas novada domē Parka iela
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā un/vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads, LV-2144 un/vai elektroniski: pasts@krimulda.lv.
Papildus informācija pa tālruni: 67976868.

Krimuldas novada dome AICINA PIETEIKTIES uz
Attīstības nodaļas vadītāja amatu
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība – vēlama uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, inženierzinātnēs vai citā
jomā, ir nepieciešamas zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, iepirkumu un vadības
zinībās;
• vadības pieredze – cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes kontrole, projektu
sagatavošanas un ieviešanas vadība – vismaz 1 gadu pēdējo 3 gadu laikā;
• normatīvo aktu, saistībā ar ārvalstu un valsts finansējumu pašvaldību investīciju projektu sagatavošanu pārzināšana;
• pieredze ES programmu līdzfinansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldībām;
• vēlama pieredze attīstības programmu izstrādē pašvaldībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;
• prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi u.c. ar amatu un ar pašvaldības kompetenci saistīto jautājumu pārzināšanā;
• vēlme un spēja veidot un noturēt pozitīvas attiecības lietišķajā saskarsmē ar partneriem un
klientiem, un ikdienas darbā ar kolēģiem;
• “B” kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie amata pienākumi:
• vadīt, koordinēt un atbildēt par nodaļas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pienākumu
sadalei;
• sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu;
• koordinēt un pārraudzīt pašvaldības attīstības plānošanas procesu;
• organizēt un pārraudzīt, dažāda līmeņa projektu izstrādes procesus;
• nodrošināt Krimuldas pašvaldības interešu pārstāvniecību valsts un pašvaldību institūciju organizētajos ekonomiskās attīstības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumos un nacionālo, reģionālo attīstības dokumentu izstrādē;
• organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās attīstības projektu realizēšanu un investīciju piesaisti pašvaldības teritorijā;
• veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem, sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar
starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un organizācijām;
• organizēt statistikas un monitoringa datu apkopošanu par novada vides un ekonomisko attīstību (pašvaldībām, NVO, biznesa struktūrām Latvijas Republikā, novadā);
• sagatavot lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju sēdēm savas
kompetences ietvaros.
Piedāvājam:
• Atalgojumu – EUR 1367.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
• Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• Motivēta pieteikuma vēstule;
• Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikums ar norādi “Pieteikums Krimuldas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja amatam” jāiesniedz
elektroniski, sūtot e-pastu uz pasts@krimulda.lv, vai pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, tālrunis uzziņām 67976868 vai 26515508.

Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Krimulda” AICINA DARBĀ
pirmsskolas skolotājus

Nepieciešamā izglītība un zināšanas:
• augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija – pirmsskolas skolotājs (var būt pedagoģijas students);
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības
iestādē;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte veicot amata pienākumus;
• labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē;
• ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Piedāvājam:
• atalgojumu par 1,0 amata slodzi EUR 955,00 (deviņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) pirms
nodokļu samaksas;
• interesantu un radošu darbu gan ar vecākās grupas bērniem, gan ar pašiem mazākajiem PII
“Krimulda” mazulīšiem;
• atsaucīgu, pretimnākošu un draudzīgu kolektīvu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi, kā arī saņemt profesionālu atbalstu darbā.
Darba uzsākšanas datums: pēc vienošanās, ir brīvas 2 vakances
Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) iesniegt: nosūtot uz e-pastu solvita.dreimane@krimulda.lv ar
norādi „Skolotājs” vai pa pastu Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai
iesniegt personīgi PII “Krimulda” vadītājai, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot 27744029. Papildus informācija pa tālruni: 27744029
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu
šīs atlases konkursa norisi un tiks dzēsti divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām
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Krimuldas novada dome atbalstījusi sabiedrisko organizāciju un
iedzīvotāju pieteikumus aktivitātēm 2020. gadā
2020. gadā īstenoti seši dažādu aktivitāšu projekti. Atbalsta saņemšanas jomas organizāciju un iedzīvotāju aktivitātēm
ir veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un
māksla.

Realizētie projekti novadā:
• ‘”6. Līnijdejotāju sadejošanās Inciema estrādē un Krimuldas
tautas namā 2020. gadā” Organizē Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”. Projektā sadejojās 220 dejotāji no tuvākiem un
tālākiem Latvijas novadiem;
• Lēdurgas Lietišķo sieviešu kluba „Pīlādzīts” organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemi, lai iepazītu maizes
cepšanas tradīcijas, sabiedrisko un lauku uzņēmējdarbības aktivitāšu pieredzes apmaiņas ietvaros;
• Projekts “Aprīkojuma iegāde dalībai novada pasākumos” īsteno Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „Pīlādzīts”. Iegādāts aprīkojums, lai varētu ērtāk un kvalitatīvāk piedalīties novada
pasākumos, tai skaitā gadatirgos, E. Melngaiļa ielas svētku
tirdziņos u.c.;
• Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS” projekts deva
Krimuldas novada iedzīvotājiem piedzīvot silti emocionālus
piedzīvojumus kultūras pasaulē – Ārijas Elksnes dzeju poētiskā
kafejnīcā;
• Vasaras nometne “Muzicēsim kopā”, organizēja Krimuldas un
Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība. Nometnes ietvaros Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestris iestudēja jaunu koncertprogrammu;

• Biedrība „Kultūra.Vide.Sabiedrība” uzsākusi ES projekta “Jaunas prasmes dod jaunas iespējas” ieviešanu. Projekta mērķis ir
aktivizēt, iedrošināt vietējo sabiedrību jaunu prasmju un iemaņu
apgūšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. 2020. gadā organizētas mūžizglītības nodarbības dažādos novada ciematos:
gleznošana, izšūšana ar datorizētām šujmašīnām, adīšana ar datorizētām adāmmašīnām, dažādi rokdarbi – sveču liešana, pērļošana, enakaustika, nūjošanas nodarbības u.c..
Realizēto projektu kopējā summa 21 322 EUR.
Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums projektiem
8 087 EUR apmērā.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas
personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu aktivitātēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem.
Pamatojoties un Krimuldas novada pašvaldības “Noteikumi par
Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām
organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 30.06.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas
novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa
Inga Ķerzuma
Tālrunis uzziņām: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Krimuldas novadā īstenoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumi
Krimuldas novada pašvaldība atbalstījusi 10 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā
stāvokļa uzlabošanai 2020. gada konkursa “Krimuldas novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” ietvaros, kurus daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, iedzīvotāju grupas un apsaimniekošanas biedrības ir īstenojušas Inciema, Raganas, Lēdurgas, Lodes un Turaidas ciematos.

• Biedrība “Ragana 1”, adrese: Skolas iela 2, Ragana. Projektā
veica kanalizācijas cauruļu nomaiņu pagrabos, centrālā ūdensvada siltināšanu un soliņu uzstādīšana pie mājas.
• DZIB “Pieci stāvi”, adrese: Skolas iela 4, Ragana, veica lietus
ūdeņu un kanalizācijas sistēmas pārbūve mājas pagrabā.
• Biedrība “Lēdurgas Ausekļi”, adrese: “Ausekļi”, Lēdurga. Projektā veica daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņu,
pagrabtelpu sakārtošanu.
• Iedzīvotāju grupa, adrese: “Vētras 1”, Lēdurgā. Projektā veica
daudzdzīvokļu mājas ūdensvada renovāciju.
• Biedrība “Bērzu iela 2”, adrese: Bērzu iela 2, Ragana. Projektā
veica koplietošanas kāpņu telpu logu nomaiņu 3 kāpņu telpās.

PATEICĪBA

Sirsnīgi pateicamies Krimuldas novada pašvaldības domei, z/s
Mieļēns un personīgi apsaimniekotājam Viktoram Romanovskim
par godprātīgi un rūpīgi veikto darbu, ziemas periodā sakopjot gan
pašvaldības ceļus, gan novadnieku ikdienā pārvietošanās iespējamībai svarīgos celiņus un taciņas.
Divtik prieks, ka Inciems vakaros ir gaiši izgaismots un izstaigājams.
Inciema nūjotājas, bērnu mammītes
un pārējie aktīvā dzīves veida piekritēji

• Iedzīvotāju grupa, adrese: Bērzu iela 6, Ragana. Projektā salabota un nosiltināta ēkas gala siena.
• Biedrība “Kastaņi”, adrese: Turaidas iela 3, Inciems. Projektā
veikta koplietošanas kanalizācijas cauruļu nomaiņu.
• Biedrība “Lodes Muiža”, adrese: Lodes 11, Lode. Projektā veikta veco ūdens cauruļu un elektrības kabeļa demontāža un jaunu
montāža.
• Biedrība “Turaidas avoti”, adrese: Rožu iela 2, Turaida. Projektā
nomainīti elektroinstalācijas stāvvadi daudzdzīvokļu mājā.
• Biedrība “Ragana 8”, adrese: Ābeļu iela 4, Projektā veikts jumta
remonts.
Kopējā plānoto projektu izmaksu summa 27211,20 EUR, projektu pieteicēju ieguldījums 15 217,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11 993,94 EUR.
Informācija par projekta konkursu mājas lapā www.krimulda.lv/
projektu-konkursi
Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,
tālr.: 25549748;
e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Aicināti pieteikties 2021./2022. mācību gada
Vītolu fonda administrētajām
stipendijām
Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam
var pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām
2021./2022. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās
studējošiem jauniešiem.
www.vitolufonds.lv
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Krimuldas novadā tiek organizēta pieteikšanās pārtikas pakām
skolēniem, kuri turpina mācības attālināti
Krimuldas novadā notika pieteikšanās 2021. gada janvāra
un februāra pārtikas pakām, nodrošinot tās Krimuldas novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuriem mācību process norisinās attālināti.
Pārtikas pakā būs viegli uzglabājami un ikdienas uzturā noderīgi produkti: graudaugu produkti, dārzeņi, bakaleja, u.c. produkti. Pārtikas
pakas tiek piešķirtas pamatojoties uz iesniegumu Sociālajam dienestam.
Pieteikšanās janvāra un februāra pārtikas pakām uzsākta 3. februārī un
norisinājās līdz 8. februārim. Informācija par pieteikšanos tika ievietota
e-klasē, Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā un sociālo tīklu platformās. Ja gadījumā iesniegums līdz šim nav iesniegts, bet atbilstat pārtikas paku saņemšanas kritērijiem (daudzbērnu, trūcīga vai maznodrošināta ģimene, kurā bērni (deklarēti Krimuldas novadā) mācās attālināti
aicinām sazināties ar Krimuldas novada Sociālo dienestu.
Pārtikas pakām var pieteikties:
• aizpildot elektronisko pieprasījuma formu;
• aizpildot iesniegumu Word formātā, nosūtot to uz e-pastu
socialaisdienests@krimulda.lv vai, ievietojot pasta kastē pie Sociālā dienesta pieņemšanas vietām Inciemā, Lēdurgā un Raganā;
• zvanot darba dienās Krimuldas novada Sociālajam dienestam
no plkst. 9.00 līdz 17.00 uz tālruņa numuru +371 25140632.
Pārtikas paku saņemšana norisinās:
• Krimuldas vidusskolā, Skolas ielā 11, Raganā, iekšpagalmā pie
sporta zāles;

29.01.2021.

• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā, Lēdurgā.
Ierodoties pēc pārtikas pakas noteiktajā saņemšanas vietā jālieto
sejas maska un jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi. Par pārtikas
paku saņemšanas dienu un laiku tiek nosūtīta īsziņa telefonā. Vienas
pārtikas pakas vērtība ir 30 EUR. Aptuvenais vienas pārtikas pakas
svars līdz 20 kg. Pārtikas pakas sagatavo SIA “Žaks-2”.
Janvārī tika izdalītas pārtikas pakas par decembra mēnesi, kā arī
pārtikas pakas par novembri un oktobri, kopā nodrošinot 59 ģimenes
ar 129 pārtikas pakām.
Krimuldas novada dome 2021. gada 29. janvāra domes sēdē pieņēmusi lēmumu ne tikai nodrošināt Krimuldas novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus, kuriem mācību
process norisinās attālināti, ar pārtikas pakām, bet arī Krimuldas novada izglītības iestādes 1.–4.klases skolēnus, kuriem mācību process
norisinās attālināti, izsniedzot pārtikas paku 15 EUR, par katrām divām nedēļām, kas pavadītas mācoties attālināti.
Pārtikas pakām 1.–4. klašu skolēniem, kuri mācās attālināti, pieteikšanos nodrošina attiecīgā mācību iestāde, kurā skolēns mācās. Informācija vecākiem tiek paziņota e-klasē.
Sociālā dienesta speciālisti atgādina, ja ģimenēm, kuras neietilpst nosauktajās grupās, nepieciešama palīdzība, tās aicinātas
rakstīt uz e-pasta adresi socialaisdienests@krimulda.lv vai zvanīt –
tālr. +371 27737.

KRIMULDAS NOVADA DOMES LĒMUMS

(prot. Nr.1,28. p.)

Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā
“Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām
Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu “visa valsts teritorijā noteikta ārkārtējā situācija no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada
7.febuārim”, 5.13.4. apakšpunktu ”interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot šā
rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi”.
Saskaņā ar 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumu “Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr.
16, 16.p.), tika nolemts samazināt par 50% līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā par profesionālās ievirzes izglītības
programmām, kuru apguvi Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes nodrošina attālināti vai daļēji attālināti, sākot no 2020.gada 1.novembra,
bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.maijam. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi.
Saskaņā ar 07.01.2021. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegumu Nr. 1/1-16 un 13.01.2021. Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas
un mūzikas skolas direktores iesniegumu, pamatojoties uz 28.07.2017.
Krimuldas novada domes lēmumu “Par līdzfinansējuma apmēru profe-

Ieskaties mazāko Krimuldas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
brīnišķīgajos darbos, kuros attēlota
ziema!
Šogad tā ir īpaši skaista, ne tikai dabā. Krimuldas MMS
sagatavošanas klases bērni bauda ziemu un glezno ziemu:)!
Lai arī mācības noris tikai attālināti, tomēr māksla nav aizmirsta, īpašs prieks par mūsu pašiem mazākajiem, kuri lieliski tiek galā gan ar skolas, gan mākslas skolas darbiņiem!
Paldies arī vecākiem par atbalstu!

sionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” (prot. Nr. 9, 17.p.), Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.01.2021. atzinumu, balsojot, ar 13
balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis
Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa)
par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt līdzfinansējuma maksu līdz mācību atsākšanai klātienē par
profesionālās ievirzes izglītības programmām, sākot no 2021.gada
1.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.maijam.
2. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām/sākot no mācību atsākšanās klātienē, sākot ar jaunu kalendāro
mēnesi.
3. Izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu.
4. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētājs L.Kumskis
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Krimuldas novada Sociālais dienests informē par atbalsta iespējām
ārkārtējās situācijas laikā
Sociālais dienests klientu apkalpošanu, saziņu un pakalpojumu sniegšanu organizē attālināti, izņemot neatliekamus gadījumus un krīzes situācijas. Sociālais dienests aicina iedzīvotājus
par jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem
un atbalstu ģimenēm konsultēties pa tālruni +371 27737306 vai
rakstot e-pastu: socialaisdienests@krimulda.lv

Iesniegumu iesniegšana attālināti

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus iesniegt iesniegumu
attālināti:
• parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
socialaisdienests@krimulda.lv;
• iesniegtu caur portāla latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums
Krimuldas novada domei”;
• atstājot iesniegumu slēgtā korespondences kastītē pie Sociālā dienesta pieņemšanas punktiem:
1. Saules ielā 1c, Raganā;
2. Inciema tornī, Anšlava Eglīša ielā 5, Inciemā;
3. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā.

Trūcīga, maznodrošināta statusa pagarināšana

Atgādinām, ka iedzīvotājiem, kuriem jau ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, un izziņām derīguma termiņš beidzies šajā ārkārtas situācijas laikā, tās automātiski ir pagarinātas uz visu šo laiku un vēl mēnesi pēc ārkārtas
situācijas beigām (šobrīd līdz 2021. gada 31. martam). Lai no
jauna iegūtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu aicinām sazi-

nāties ar Sociālo dienestu zvanot – tālr. 27737306 (Ragana),
25140632 (Inciems), 27787748 (Lēdurga).

Materiālā palīdzība

Sociālās palīdzības veidi personām, kuru ienākumi ir zemāki par EUR 285:
• garantētā minimālā ienākuma pabalsts, ja personas ienākumi
ir zemāki par EUR 109;
• mājokļa pabalsts kurināmā iegādei vai daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai;
• pabalsts veselības aprūpei līdz EUR 150 gadā;
• ģimenēm ar bērniem – pabalsti skolas piederumu iegādei un
bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs.

Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju
saistībā ar Covid-19 izplatību

Iedzīvotājiem ārkārtējā situācijā ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā, ko piešķir Krimuldas novada Sociālais
dienests. Katru gadījumu sociālie darbinieki izvērtē individuāli saskaņā ar Labklājības ministrijas norādēm un Krimuldas novada 12.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā
sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”
(vairāk lasiet www.krimulda.lv sadaļā “Pārvalde”, “Saistošie
n oteikumi”).
Sociālais dienests var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu,
ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav
iztikas līdzekļu un nonākusi krīzes situācijā. Pabalsta apmērs
pieaugušām personām ir EUR80 mēnesī, nepilngadīgām personām EUR 130 mēnesī.
Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību. Vispirms gan nepieciešams konsultēties ar Sociālā
dienesta darbiniekiem telefoniski vai ar e-pasta starpniecību
socialaisdienests@krimulda.lv.

Atbalsts pieaugušām personām un ģimenēm ar
bērniem

Sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem turpina
sniegt atbalstu ģimenēm dažādu jautājumu risināšanā ar kuriem sastopas vecāki un bērni.
Informācija saziņai:
• Inese Ince-Gavare (Krimuldas pagasts, Inciems),
tālr. +371 22017901, e-pasts: ince-gavare@krimulda.lv;
• Kristīne Dzērve (Lēdurga),
tālr. +371 28665039, e-pasts: dzerve@krimulda.lv;
• Antra Logina, psiholoģe,
tālr. +371 26104800, e-pasts: antra.logina@krimulda.lv.

Latvijas Sarkanā krusta izsniegto pārtikas paku
saņemšana

Mājsaimniecībām, kurās ienākumi nepārsniedz pirmajai vai
vienīgajai personai 327 EUR un katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt arī
Eiropas atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības
preču komplektus. Informācija saziņai par pārtikas paku saņemšanu:
• Sandra Pikšēna (Lēdurgas pagasts),
tālr. +371 27287748, e-pasts: sandra.piksena@krimulda.lv;
• Zane Segliņa (Krimuldas pagasts), tālr. +371 26408412.
Aicinām informēt Sociālo dienestu, ja jūsu rīcībā ir ziņas,
ka kāda persona ir nonākusi krīzes situācijā un nav iespējas
nodrošināt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.
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Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
Covid-19 atbalsta pasākumi

 No 2021.g. 1.janvāra līdz 2021. g. 30. jūnijam sociāli apdro-

šinātajai personai ir tiesības uz slimības palīdzības pabalstu
(60% apmērā no personas iemaksu algas) pie šādiem nosacījumiem:
• vienam no bērna vecākiem (vienam no adoptētājiem, kura
aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā
ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību,
aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas
lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz
10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu
vecumam un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai
mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;
• personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no
18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas
aprūpes centru.
 Līdz 2021. g. 30. jūnijam akūtu augšējo elpceļu infekcijas gadījumā par pirmajām 3 darbnespējas dienām tiks izsniegta
darbnespējas lapa B un izmaksāts slimības pabalsts.
 Līdz 2021. g. 30. jūnijam darba nespējas lapu apmaksa no
pirmās darbnespējas dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos
un esot karantīnā.
 Līdz 2021. g. 30. jūnijam pagarināts termiņš, kādā Covid-19
un karantīnas gadījumā tiek izmaksāts slimības pabalsts no
pirmās darbnespējas dienas.
 Pagarināts termiņš, kādā slimības pabalsta periodā neieskaitīs periodu kurā persona slimo ar Covid-19 vai atrodas
karantīnā.
 Līdz 2021. g. 11. janvārim (uz ārkārtējās situācijas laiku) tiek
izmaksāts vecāku pabalsta turpinājums personām, kurām
piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai
pusotra gada vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19
izsludināta ārkārtējā situācija, un ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ personas nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai nav iespēja
gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.
 Pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periods līdz 2021. g. 30. jūnijam. Līdz ar to cilvēki, kuriem piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.
g. 12. martā vai vēlāk un kuri sakarā ar Covid-19 izplatību
izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā, var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, kuru piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas
bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz laiku, kas nav
ilgāks par četriem mēnešiem.
 Pagarināts termiņš līdz 2021. g. 31. decembrim, kad bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst darba
ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām.
 Pagarināts termiņš līdz 2021. g. 30. jūnijam, ja cilvēks, kuram bezdarbnieka statuss piešķirts 2020.g. 12.martā vai vēlāk, darba attiecības izbeidz pēc paša vēlēšanās, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu
par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

No 2021. gada 1. aprīļa

 Paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas

principus un saturu. Būs noteiktas izdevumu pozīcijas, kuras tiks piemērotas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.
Ministru kabinetam noteiks minimālās normas šīm izdevumu pozīcijām, kā arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību. Izdevumos iekļaujami visi
siltumenerģijas avoti apkures nodrošināšanai, tajā skaitā cie-

tais kurināmais; turklāt mājokļa izdevumos iekļauti arī telekomunikāciju un interneta izdevumi, ņemot vērā to aktualitāti. Pašvaldībām dots deleģējums saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju normām.

No 2021. gada 1. jūlija

 Tiek ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obli-

gāto iemaksu objekts 1500 eiro ceturksnī (500 eiro x 3 mēneši). Tas nozīmē, ka ceturksnī par darba ņēmēju jābūt nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
vismaz 511,35 eiro (500 x 34,09 % x 3). Personai tiek summēti
visi ienākumi, no kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina minimālās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par trešo
ceturksni un līdz 20. decembrim sniedz informāciju Valsts
ieņēmumu dienestam, kas dienas laikā šo informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) paziņo darba devējiem.
Darba devējiem ir pienākums trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas.
 Pašnodarbinātie maksā 10 % pensiju apdrošināšanai līdzšinējo 5 % vietā, bet ne mazāk kā no 1500 eiro ceturksnī (3000
eiro pusgadā).
 Pašnodarbinātie var veikt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no faktiskā ienākuma, ja iesniedz
Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par plānotajiem
ienākumiem: līdz 2021. g. 15. jūlijam par III ceturksni, līdz
15.oktobrim par IV ceturksni. Ja nav iesniegts apliecinājums,
jāmaksā minimums.
 Autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25 % no autoratlīdzības.
No tā 80 % tiek novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai
apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, veselības
apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai), bet 20 % - iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona saņem tikai autoratlīdzību un tās apmērs par pusgadu nesasniedz minimālā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēru,
tad autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības un minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta
starpības jāveic 10 % pensiju apdrošināšanai. Uz līgumiem,
kas noslēgti līdz 2020. g 31. decembrim, attiecas līdzšinējā
kārtība.
 Īpašās kopšanas pabalsta un pabalsta transporta izdevumu
kompensēšanai personām ar invaliditāti vai personām, kuras
kopj bērnu ar invaliditāti un kurām VSAA izmaksā invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā vai piemaksu pie ģimenes pabalsta par bērnu
ar invaliditāti, piešķirs bez personas iesnieguma, tikai pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas sniegto informāciju par personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām.
 Personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros (turpmāk – SAC), izņemot gadījumus,
kad personas pakalpojuma saņemšana SAC tiek finansēta no
valsts pamatbudžeta, piešķirtā īpašās kopšanas pabalsta izmaksa netiks pārtraukta.
 Palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu
- līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai 215 eiro mēnesī (šobrīd 107,50 eiro), no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī (šobrīd 129,00 eiro).
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
egils.zarins@lm.gov.lv.

KNV 2021 Nr. 2 – FEBRUĀRIS

15

SLUDINĀJUMS

SLUDINĀJUMS

Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu –
zemes starpgabalu “Mežs pie Brīduļiem”, Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0451, platība 2,75 ha.

Krimuldas novada dome rīko sešu cirsmu, kas tiek izsolītas kā viens
izsoles objekts, un atrodas nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0489, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izcērtamā platība 6,93 ha, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez
PVN 66 441 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR.
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Lēdurgas
pagastā, Krimuldas novadā, cirsmu rakstiskā izsole. Neatvērt pirms
izsoles” var iesūtīt vai iesniegt līdz 2021. gada 1. marta plkst. 17.00
Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 6 644,10 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 2. martā plkst. 14.00 Krimuldas
novada domes telpās, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no
izsoles dienas.
Par cirsmu apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam,
tālr. 29473025.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 30 200 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsole notiks 2021. gada 2. martā plkst. 14.30, Krimuldas novada
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 1. marta plkst.
17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu. Zemes
starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 1. marta plkst. 17.00 pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 3 020 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402, AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš
vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0578, platība 7054 m 2,
rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 9 500 EUR.
Izsoles minimālais solis - 500 EUR.
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā
izsole. Neatvērt pirms izsoles” var iesūtīt vai iesniegt līdz 2021.
gada 1. marta plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1,
Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 950 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 2. martā plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa
tiek ieskaitīta pirkuma summā.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš
vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.
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IZVEIDOTA oficiāla vienotā
tīmekļvietne
Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir izveidojusi un ik dienas aktualizē
oficiālo vienoto tīmekļvietni covid19.gov.lv.
Tīmekļvietnē vienuviet apkopota oficiālā informācija par drošības pasākumiem un Covid-19
izplatību, lai iedzīvotājiem būtu ērti un pārskatāmi atrast sev interesējošo informāciju.
Tīmekļvietnē ir atrodamas aktuālākās ziņas saistībā ar Covid-19 izplatību (arī krievu valodā). Ir izveidota sadaļa Kopsavilkums, kur īsi un konkrēti ir apkopota aktuālā informācija par drošības pasākumiem un
ierobežojumiem (arī krievu valodā).
Dati rāda, ka lapas lietotāji izrāda lielu interesi par
informāciju, kas saistīta ar Covid-19 simptomiem un
iespējām veikt testus. Tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa Par Covid-19 (arī krievu valodā), kurā apkopta
būtiskākā informācija:
• Simptomi (krievu valodā);
• Bezmaksas Covid-19 analīzes - apkopota informācija par to, kam pienākas bezmaksas analīzes
un kur tām var pieteikties (krievu valodā);
• Covid-19 vakcīna – apkopota uzticama informācija par to, kā darbojas vakcīna un kā vakcinācija
norisināsies Latvijā (krievu valodā).
Lai sniegtu informāciju par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kurus skāruši Covid-19
ierobežojumi, ir izveidota sadaļa par Atbalsta pasākumiem, kurā izskaidrots, kādā apmērā un kam
pieejams atbalsts, kā tam var pieteikties (krievu
valodā). Būtiska ir sadaļa par atbalsta pasākumiem
tieši Skaistumkopšanas nozarē (krievu valodā) –
noteikti arī Jūsu pašvaldībā ir iedzīvotāji, kuriem šī
informācija būtu noderīga.
Iedzīvotāju informēšanai aicinām izmantot arī sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi, kurā var atrast atbildes
uz aktuālajiem jautājumiem par rīcību Covid-19 izplatības laikā (arī krievu valodā).
Tīmekļvietnes sadaļā Covid-19 statistika pieejams
statistikas datu atspoguļojums:
• Covid-19 izplatība Latvijā;
• Covid-19 izplatība pasaulē;
• Covid-19 vakcinācijas statistika.
Jāuzsver, ka statistikas dati tīmekļvietnē tiek publicēti automātiski, tiklīdz tos ir publicējis SPKC, tāpēc
šeit varat regulāri ielūkoties, lai pirmie uzzinātu par
saslimstības rādītājiem.
Informācija ir pieejama arī lietotājiem ar īpašām
vajadzībām, jo tīmekļvietnē ir iespēja pārslēgt kontrastus un palielināt tekstus, kā arī tekstus ir iespējams
mašīnlasīt.
Aicinām izmantot visu tīmekļvietnē atrodamo informāciju, lai veicinātu izpratni par Covid-19 pandēmiju un to, kā ikviens no mums var rīkoties, lai mazinātu saslimšanas riskus un saņemtu atbalstu!
Ja pamanāt kādas kļūdas, nepilnības informācijā, droši sazinieties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu, rakstot uz kd@mk.gov.lv .
Priecāsimies, ja tīmekļvietne būs noderīga un palīdzēs kopīgi mazināt Covid-19 izplatību!
Sagatavoja
Valsts kanceleja Komunikācijas departamenta Vadītājas
vietniece Zane Ozola;
tālr. 67082902;
zane.ozola@mk.gov.lv; www.mk.gov.lv

Vidzemes pārtikas ražotāji aicināti
pieteikties digitalizācijas treniņam

Pieteikšanās: https://ej.uz/kickstartregistracija.

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

Sirsnīgi sveicam februāra
jubilārus:
Induli Teriņu,
Ilzi Cauni,
Aleksandru Rubanovski,
Vizbulīti Rukkalni,
Juri Raumani,
Jāni Lasmani,
Gunāru Freidenfeldu,
Valentīnu Engīzeri

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu katru svētdienu pl. 11.00.
mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.
Mācītājs Didzis Seržāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes
Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā
plkst. 11.00.
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās
no pl.17.00 līdz 18.00 baznīcā,
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094
e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

nozīmīgajās jubilejās!
19. februārī no plkst. 10.00
TIEŠSAISTES SEMINĀRS
“Garšaugu un dārzeņu sēšana
stādu veidošanai”
Seminārā tiks pārrunātas aktuālās darbības
stādu veidošanai kā bioloģiski tā konvencionāli
audzētiem garšaugiem un dārzeņiem. Pārrunāti
jautājumi par aktuālāko garšaugu un dārzeņu
kultūru stādiem lauka un segto platību tālākai
audzēšanai.
Lektors: Māris Narvils, SIA LLKC vecākais
speciālists dārzkopībā.
Papildus info: sigulda@llkc.lv

26. februārī plkst. 10.00–13.30
TIEŠSAISTES SEMINĀRS
“Putnkopība piemājas saimniecībās.
Aktualitātes lauksaimniekiem”
Semināra tēmas:
• Produktīva ganāmpulka nosacījumi, putnu veselība, atbilstoši dzīves apstākļi, pilnvērtīga
barošana
• Barības līdzekļi, pilnvērtīgs barības nodrošinājums piemājas saimniecībās, barības veida
izvēles ietekmējošie faktori
• LLKC aktuālā informācija. Atbalsta rīki lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem, finansējuma piesaistes iespējas.
Lektore: Zane Rostokina, Latvijas Putnkopības asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Semināram obligāta iepriekšēja pieteikšanās
līdz 24. februārim, aizpildot pieteikuma anketu,
spiežot uz saites:
https://forms.gle/uTz8zG3WBM1Y9KK16
www.laukutikls.lv
Pieejams konferences ieraksts “Kaņepes sēklai – audzēšana, pārstrāde un pielietojums”,
kas notika 5. februārī.
Ieraksts pieejams www.laukutikls.lv.

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes
Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.
Jēzus saka: Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie
Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība. Mateja
evanģ. 19:14
Svētdienas skola bērniem divas reizes mēnesī
svētdienās plkst. 11.00.
Tuvāka informācija pie svētdienas skolotājas Daces pa
mob.t. 28380265
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

KRIMULDAS BAZNĪCĀ

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

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē
Svētās Mises

notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.
Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis
Prāvests Rihards Rasnacis

LĪDZJŪTĪBA

Vidzemes pārtikas ražotāji ir aicināti pieteikties digitalizācijas treniņam Kickstart, kas startēs Vidzemes Inovāciju
nedēļā 24. februārī un kas ļaus uzņēmumiem izvērtēt, kā ar
dažādiem digitāliem rīkiem attīstīt savu biznesu.
Treniņu rīko Latvijas IT klasteris
sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru.

Gadu gredzeni kā viļņi
Mūža jūrā nāk un steidzas.
Ilgas atrast dzintargraudu
Sirdī nekad neizbeidzas.
		
/Adīna Ķirškalne./

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
		
(K. Skalbe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ritai Erdmanei, tēvu mūžībā pavadot.

Krimuldas vidusskolas kolektīvs

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

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

