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No 9. marta līdz 9. aprīlim Krimuldas, Mālpils un Siguldas no-
vadu sievietes-māmiņas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai 
vada savu uzņēmumu, aicnātas piedalīties grantu konkursā “Mā-
miņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” un pretendēt uz finansējumu līdz 
2000 EUR savas biznesa idejas attīstīšanai. Krimuldas novadā ko-
pēja pieejamā atbalsta summa ir 2000 EUR.

Krimuldas novada teritorijā konkursam var pieteikties sievietes-
māmiņas, kuras ir deklarētas Krimuldas novadā un audzina bērnu 
vecumā līdz 8 gadiem un plāno uzsākt uzņēmējdarbību, šo sieviešu 
dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem 
vai jau reģistrētās saimnieciskās darbības veicējas, kuras plāno at-
tīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu.

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās:
1. Pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 9. aprīlim, pretendentēm 

iesniedzot konkursa pieteikuma veidlapu (1. pielikums), naudas 
plūsmas aprēķina (2. pielikums) un izmaksu tāmi (3. pielikums), 
de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (EDS) izveidotās un ap-
stiprinātās veidlapas identifikācijas numurs. Jau reģistrētajiem 
komersantiem papildus jāiesniedz peļņas vai zaudējuma aprēķins, 
kas sagatavots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms konkursa pieteiku-
ma iesniegšanas dienas. 

2. Izvirzīto pretendentu ideju prezentācijas un uzvarētāju paziņošana.

Konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt:
1. Personīgi iesniedz konkursa pieteikuma dokumentus vienā eksem-

plārā papīra formātā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkal-
pošanas centrā Parka ielā 1, Raganā. Identisks eksemplārs jānosūta 
uz e-pasta adresi linda.bernarde@gmail.com;

2. Elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi 
 linda.bernarde@krimulda.lv.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs pār-
stāvis no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora, Siguldas novada 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes un Krimuldas un Mālpils novada 
uzņēmējs. 

24. martā plkst. 16.00 ZOOM platformā tiks rīkots informatīvais 
seminārs, kurā savā konkursa un uzņēmējdarbības pieredzē dalīsies 
iepriekšējā gada konkursa granta saņēmēja un zīmola “NutriBoom” 
radītāja Ilze Kalniņa.

Lūgums pirms piedalīšanos konkursā iepazīties ar konkursa noli-
kumu. 

Konkursa nolikums un iesniedzamie dokumenti atrodami Krimul-
das novada pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv. 

Plašāka informācija:
 Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja

e-pasts: linda.bernarde@krimuldal.lv; tālr. +371 25549745

No 9. marta sākas pieteikšanās grantu konkursam “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”

8. martā uzsākta iedzīvotāju aptauja, kurā savu viedokli aicināti iz-
teikt Inčukalna, Mālpils, Krimuldas un Siguldas novada iedzīvotāji, 
lai izvirzītu jaunveidojamā Siguldas novada attīstības vīziju un stra-
tēģiskos mērķus. Aptauja noritēs līdz 19. aprīlim, vienlaicīgi uzsākot 
ekspertu grupu darbu piecās jomās.

Jau ziņots, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādi veiks SIA “Metrum”, un tā norisināsies līdz šā gada 
oktobrim. Šajā laikposmā tiks organizētas darba grupas, iekļaujot da-
žādu jomu speciālistus un sabiedrības locekļus. Izstrādes laikā notiek 
arī sabiedrības aptauja par dokumentā iekļaujamiem jautājumiem:
• izglītība, kultūra, sports;
• uzņēmējdarbība, tūrisms;
• infrastruktūra, vide, pakalpojumi;
• sabiedrības informēšana, līdzdalība.

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā 
pieejama vairākos veidos: tīmekļa vietnē, kas aizpildāma gan datorā, 
gan viedierīcēs, drukājams PDF fails, ko aizpildītu aicinām ienest jeb-
kurā no novadu pašvaldību klientu centriem, kā arī izdrukātā veidā, 
kas pieejams pašvaldību klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes mēr-
ķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stra-
tēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās 
attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Un, balstoties uz norma-
tīvajiem aktiem, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā paš-
valdība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas 
novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas 

novadi, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19124 iedzī-
votāji.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai izpildītu 
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt paš-
valdības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

https://freeonlinesurveys.com/s/bP8RXsSK - Elektroniskā aptauja 
linkam

Aicina iedzīvotājus iesaistīties  
Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
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Saistībā ar Covid-19 pandēmijas iz-
platības ierobežošanas pasākumiem un 
visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo 
situāciju līdz 2021. gada 6. aprīlim, Kri-
muldas novada bāriņtiesa apmeklētājus 
pieņem tikai neatliekamās situācijās un 
pēc iepriekšēja pieraksta, rakstot e-pas-
tu: barintiesa @krimulda.lv., vai zvanot 
67976857.

Ierodoties klātienē, apmeklētājam ob-
ligāti jālieto sejas aizsargmaska un jāveic 
rakstisks apliecinājums saistībā ar Covid-
19 vīrusa ierobežojošo pasākumu ievēroša-
nu un veselības stāvokļa novērtējumu.

Bāriņtiesa apliecinājumus veic tikai ne-
atliekamās situācijās. Apliecinājuma veik-
šanai nepieciešamos dokumentus lūdzam 
iesūtīt elektroniski vai atstājot tos past-

kastē pie Krimuldas novada domes dur-
vīm, Parka ielā 1, Raganā ar norādi “Bā-
riņtiesai”. Bāriņtiesas darbinieks informēs 
klientu par sagatavotā dokumenta iespēja-
mo saņemšanas laiku. Aicinām izvērtēt 
iespēju apliecinājuma pakalpojumus sa-
ņemt pēc 2021. gada 6. aprīļa.

Dzīves apstākļu pārbaudes tiks veiktas 
tikai galējas nepieciešamības gadījumos, 
prioritāri situācijās/lietās, kur ir konstatē-
ti augsti riski un, kur, iespējams, pastāv 
bērnu tiesību un interešu apdraudējums.

Saudzēsim savu un līdzcilvēku vese-
lību!

Informāciju sagatavoja:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olita Liekniņa

tālr. 67976857, mob.27737307
olita.lieknina@krimulda.lv  

Informācija deputātu kandidātu 
sarakstu iesniedzējiem  

gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām
Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka 

no 17. marta līdz 6. aprīlim notiks deputātu kandidātu sa-
rakstu iesniegšana 2021. g. 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām. 
Lai sagatavotu korektu informāciju, Centrālā vēlēšanu komisi-
ja organizēs tiešsaistes semināru.

Deputātu kandidātu saraksti no 17. marta tiks pieņemti Sigul-
das pagasta Kultūras nama ēkas 1. stāva Mazajā zālē Zinātnes 
ielā 7B, Siguldā.

SARAKSTU PIEŅEMŠANAS LAIKI:
• otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
• trešdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
• ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00;
• piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka 
deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji aicināti līdz 15. martam 
sarakstu iesniegšanai pieteikties, zvanot uz mob.t. 28488676. 
Ja kandidātu sarakstu pirmie vēlas iesniegt vienlaikus vairāki 
iesniedzēji, Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija no-
teikusi, ka, piedaloties attiecīgajiem kandidātu sarakstu iesnie-
dzējiem un Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājai, sekretārei un vismaz vienam komisijas loceklim, 
16. martā plkst. 15.00 kandidātu sarakstu pieņemšanas vietā tiks 
organizēta izloze, kurā noteiks, kurš no iesniedzējiem būs tiesīgs 
sarakstu iesniegt pirmais.

Svarīgi atgādināt, ka saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu 
likuma 15. panta septīto daļu kandidātu saraksts un tam pievie-
nojamie dokumenti jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu 
komisijas lietojumprogrammu. Kandidātu saraksts, ziņas par 
deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz 
rakstveidā un elektroniskā veidā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Siguldas nova-
da pašvaldības vēlēšanu komisija, pēc tam, kad pati tās saņēmu-
si no Centrālās vēlēšanu komisijas, pamatojoties uz kandidātu 
saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu.Iesniegums elektro-
niski (ar drošu elektronisko parakstu) jānosūta uz e-pasta  adresi 

madara.skrastina@sigulda.lv, savukārt rakstveidā parakstīts 
 iesniegums jāiemet Siguldas novada pašvaldības pasta kastītē 
pie administrācijas ēkas Pils ielā 16, Siguldā.

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 18. pantu vē-
lēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru 
iesniedzēji par attiecīgo sarakstu Siguldas novada pašvaldības 
kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kan-
didātu sarakstu domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru ievēlēja-
mo deputātu. Jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības domē 
ievēlējamo deputātu skaits ir 19. Saskaņā ar Pašvaldības domes 
vēlēšanu likuma 15. panta sesto daļu sarakstā pieteikto kandidā-
tu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē 
ievēlējamo deputātu skaitu, līdz ar to maksimālais deputātu kan-
didātu skaits ir 22 deputātu kandidāti.

Konta informācija drošības naudas iemaksai:
Siguldas novada pašvaldība|
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152
AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV35UNLA0050021519671

Veicot maksājumu, ir jānorāda, kas naudu iemaksājis un kāds 
nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda ie-
maksāta. Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fizis-
ka persona. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena 
nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes vēlēšanām. Ja no 
šā nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes vēlēšanās ir 
ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda tiks atdota iemak-
sātājiem, savukārt, ja netiks ievēlēts neviens deputāts, vēlēšanu 
komisija drošības naudu ieskaitīs pašvaldības budžetā.

Plašāka informācija pieejama pie Siguldas novada pašval-
dības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Krūmiņas, 
mob.t.28488676, e-pasts tatjana.krumina@sigulda.lv vai sekre-
tāres Madaras Skrastiņas e-pasts madara.skrastina@sigulda.lv, 
mob.t. 26551522.

Krimuldas novada bāriņtiesas darbība  
ārkārtējās situācijas laikā 

Krimuldas novada 
veco ļaužu mītnē 

“Pēterupe”  
veikta vakcinācija  

16. februārī Krimuldas nova-
da pašvaldības veco ļaužu mītnē 
(VĻM) “Pēterupe” veikta vakcinācija 
19 klientiem un 11 darbiniekiem ar 
AstraZeneca vakcīnu pret  Covid-19. 
Kopā VĻM “Pēterupe” uzturas 
21 klients un strādā 18 darbinie-
ki. Izvērtējot divu klientu veselības 
stāvokli vakcinācija tika atlikta, sa-
vukārt seši darbinieki vēl domā par 
vakcinācijas veikšanu.

Nākamā AstraZeneca vakcīnas 
deva VĻM “Pēterupe” klientiem un 
darbiniekiem tiek plānota 20. aprīlī.
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Lieldienu pastaigas Siguldā norisināsies pa 
“Fantāzijas šūpoļu ceļu”

Tradicionāli Lieldienās Sigulda kļūst par simt šūpoļu galvaspil-
sētu, jo lieli un mazi zaķi šurp dodas šūpoties dažādās, krāšņās 
pašvaldības un uzņēmēju darinātās šūpolēs. Šajā gadā no 3. līdz 
5. aprīlim Sigulda piedāvās unikālu pastaigu pilsētvidē “Fantāzi-
jas šūpoļu ceļš”, kurā no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma caur 
Raiņa un Maija parkiem, kā arī “Siguldas devonu” un Siguldas 
pils kvartālu būs iespēja redzēt un baudīt radošas izpausmes par 
šūpoļu tēmu, tomēr šūpoties šajā gadā drošības apsvērumu dēļ ne-
būs iespējams.

Raiņa parkā rosīsies Gada dzīvnieks Latvijā – baltais un pelē-
kais zaķis. Mākslu skolas “Baltais flīģelis” jauno mākslinieku ra-
dītie Siguldas garauši pārtaps košā brīvdabas lielformāta izstādē 
“Zaķi šūpojas Siguldā!”. Lieldienu vēstneši iegūs arī savu audio 
balsi – aizraujošu piedzīvojumu stāstos.

Maija parkā savas pēdas būs atstājis trauksmainais ziemas vējš. 
Te “Vēja meditācijas šūpolēs” varēs nomierināt prātu un smelties 
harmoniju saules dainu un mūzikas enerģijas spēkā. Savukārt 
kultūras centra “Siguldas devons” iekšpagalmā “Vērtību apziņas 
šūpolēs” varēs atdzīvināt piecus mākslinieka, novadnieka Zigur-
da Zuzes grafikas darbus. Šīs digitāli interaktīvās šūpoles radījusi 
Mākslu skolas “Baltais flīģelis” atbalsta biedrība. Grafikas manto-
juma iedzīvināšanā varēs iesaistīties pēc iepriekšēja pieteikuma, 
zvanot uz “Siguldas devons” klientu administratora tālruņa nu-
muru 67971280. Tad būs iespēja rezervēt laiku šūpoļu drošai un 
atbildīgai lietošanai.

Pastaiga noslēgsies Siguldas pils kvartālā, kurā “Dīgstošo domu 
šūpolēs” varēs lasīt sadarbības partneru domu graudus un vēlēju-
mus kā atspirdzinājumu šā laika notikumiem.

Lai pastaiga Siguldā būtu aizraujošāka un piedzīvojumiem ba-
gāta, ikvienam, kuram ir pieejams mobilais tālrunis un lietotne 
“LoQuiz”, varēs piedalīties un ar ceļabiedriem sacensties jautrā, 
izzinošā Siguldas šūpoļu ceļa cilpošanas spēlē “Šūpo cilpas Si-
guldā!”. Lejupielādējot lietotni un ievadot tajā Siguldas ID kartes 
numuru, deklarētajiem iedzīvotājiem tiks piešķirta 50% atlaide. 
Dalības maksa spēles lietošanai citiem – 7 eiro.

Aicinām ievērot epidemioloģiskos drošības pasākumus un Liel-
dienu saules spēku smelties dabā, pastaigās un piedzīvojumos. 
Tomēr svarīgi atzīmēt, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai, 
var mainīties arī pastaigas maršruts un “Fantāziju šūpoļu ceļa” pie-
dāvājums. #LieldienasŠūpojasSiguldā 

Siguldā samazinājies 
 satiksmes negadījumu skaits

Drīzumā apritēs gads, kopš Siguldas pilsētas centrālajā daļā iz-
veidota ātruma ierobežojošā zona, kurā transportlīdzekļi nevar pār-
sniegt 30 kilometrus stundā. Salīdzinājumā ar 2019. gadu pērn satik-
smes negadījumu skaits samazinājies par 9%, liecina Valsts policijas 
Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes 
statistikas informācija. Pašvaldības izveidotie drošības pasākumi 
rezultējušies ar to, ka 2020. gadā Siguldas pilsētas teritorijā nav bojā 
gājis neviens iedzīvotājs (2019. gadā divi bojāgājušie).

2020. gadā ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti ve-
losipēdisti, Siguldā samazinājies par 50% attiecībā pret 2019. gadu. 
Savukārt ārstniecības iestādēs nogādāto personu skaits pēc satik-
smes negadījumiem, kuros cietuši gājēji vai velosipēdisti, samazi-
nājies par 25%.

Statistikas dati parāda, ka gan 2019. gadā, gan 2020. gadā bīs-
tamākās vietas gājējiem un velosipēdistiem joprojām ir Ausekļa 
un Raiņa iela, jo tajās šajos gados fiksēti uzbraukumi mazāk aiz-
sargātajām satiksmes dalībnieku grupām. Tā kā šis ceļa posms 
Siguldas pilsētas teritorijā ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, 
pašvaldība plāno šo ceļa posmu pārņemt savā pārziņā un izvei-
dot drošāku satiksmes kustību kājāmgājējiem un riteņbraucējiem. 

Plānots, ka vasarā tiks uzlabota drošība pie abām gājēju pārejām 
Raiņa ielas posmā no Ausekļa līdz Oskara Kalpaka ielai, lai pēc 
iespējas samazinātu gājēju traumatismu. Tāpat uz šīm ielām iz-
vietoti arī atstarojošie cilvēciņi, lai pievērstu papildu autovadītāju 
uzmanību gājējiem.

Siguldas novada pašvaldības speciālisti turpinās uzraudzīt sta-
tistikas datus ceļu satiksmes negadījumu jomā, veicinot drošākas 
vides veidošanu ne tikai pilsētas centrā, bet arī ārpus tā.

Aicina līdzdarboties radošās koprades 
laboratorijās

Laikā, kamēr kultūras iestāžu durvis apmeklētājiem ir aizvērtas, 
kultūras centrs “Siguldas devons” ar saukli #DariSavuPilsētu ir 
pieteicis jaunu koprades projektu Siguldas dzelzceļa stacijas lau-
kumā. Tās ir trīs telpas katra ar savu izpildes formu, kurās tiek 
veidots dialogs ar sabiedrību par trim svarīgām tēmām – dabu, pil-
sētu un nākotni.

Dabas laboratorija aicina pārdomāt cilvēka attiecības ar dabu 
un caurskatīt savu rīcību tajā. Laboratorijā aplūkojama skulptūra 
“Cilvēkzivs”, kurai pievienojušās arī divas mazāka izmēra zivis. 
Tās radījusi māksliniece Kristīne Kligina, kausēšanas tehnikā 
pārstrādājot dažādus plastmasas iepakojumus. Veicinot videi 
draudzīgākas atkritumu apsaimniekošanas metodes, šajā labora-
torijā ikviens ir aicināts nest tukšas, saplacinātas PET pudeles un 
plastmasas  iepirkumu maisiņus, kas akcijas gaitā ar mākslinie-
ces rokām turpinās pārtapt mākslā. Savukārt pilsētas laboratorija 
piedāvā iespēju apskatīt Siguldas ainavas un lietas fotoprojektā 
“Trešā acs”. Projektā uzaicināti piedalīties kopumā 20 dažādu 
paaudžu un profesiju novadnieki, dodot iespēju mazāk zināmās 
pilsētas vietas attēlot ar 36 kadru filmiņu fotokameru. Katram 
dalībniekam būs iespēja fotografēt divu nedēļu garumā, bet pēc 
tam uzņemtie kadri tiks attīstīti un daļa no tiem izstādīti nelielā 
izstādē šajā laboratorijā.

Koprades laboratoriju saturs ir mainīgs, dodot vietu dažādiem 
māksliniekiem izmēģināt idejas un veikt eksperimentus, kā arī 
aicinot iedzīvotājus aktīvai kopradei. Laboratorijas būs atvērtas 
apmeklētājiem līdz brīdim, kad atvērsies kultūras centri, vai līdz 
pat vasaras sākumam.

Palielinājies Baltijas valstu tūristu skaits
Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka 

2020. gadā Siguldas novads spējis saglabāt Baltijas valstu tūristu 
plūsmu. Ausekļa ielas Tūrisma informācijas centrā, Siguldā, iera-
dās aptuveni divreiz vairāk apmeklētāju no Lietuvas nekā šādā laika 
periodā gadu iepriekš (+108%), bet tūristi no Igaunijas – par 26% 
vairāk nekā 2019. gadā. Tūrisma informācijas centrā “Gūtmaņala” 
vērojams šāds Baltijas valstu tūristu pieaugums: no Lietuvas +42%, 
no Igaunijas +34%, bet vietējais tūrists tepat no Latvijas +56%.

Ņemot vērā to, ka pērn martā visā Latvijā aizsākās cīņa ar Co-
vid-19 pandēmiju, kā rezultātā vairākos periodos bija noteikti pul-
cēšanās ierobežojumi, kā arī izsludināta ārkārtējā situācija, Sigul-
das novadā tāpat kā visur citviet Latvijā un pasaulē samazinājās 
kopējais apkalpoto tūristu skaits.

Kopumā pērn Siguldas novads ar 1,9% ieņem piekto vietu uz-
ņemto ārvalstu viesu tirgus daļā Latvijā pēc Rīgas (66,7%), Jūr-
malas (11,1%), Liepājas (3,8%) un Ventspils (3,1%). Savukārt ar 
2,9% Siguldas novads ir sestā populārākā apmešanās vieta Latvi-
jas  iedzīvotāju izvēlē.

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā “Gūtmaņala” 
2020. gadā apkalpoti 72 698 apmeklētāji. Savukārt Ausekļa ielas 
Tūrisma informācijas centrā konsultācijas saņēmuši 12 649 viesi.

Kopumā pērn Siguldas novada Tūrisma informācijas centram 
izdevās noorganizēt 68 ekskursijas ar gidu. Apkopotā informācija 
liecina, ka Livonijas ordeņa Siguldas pili apmeklējuši vairāk nekā 
46 tūkstoši viesu.

Siguldas novada ziņas
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Krimuldas novadā ar pārtikas pakām tiek nodrošināti novadā deklarēto, 
 trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni no 5. līdz 12. klasei, 
 kuriem mācību process norisinās attālināti, kā arī 1.–4. klašu skolēni, kuri mā-
cās  Krimuldas novada izglītības iestādēs neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

Pārtikas pakās tiek iekļauti ikdienas uzturā noderīgi produkti – dārzeņi, pie-
na produkti, graudaugu produkti, bakaleja un augļi. Pārtikas pakas sagatavo SIA 
“Žaks–2”. Par šī gada janvāra un februāra mēnešiem kopā izsniegtas 626 pārtikas 
pakas.

Pārtikas pakas 5.–12. klašu skolēniem tiek piešķirtas pamatojoties uz iesniegumu 
Sociālajam dienestam, savukārt 1.–4. klašu skolēniem pārtikas pakas izsniedz izglī-
tības iestāde, kurā skolēns mācās. 

Sociālā dienesta speciālisti atgādina, ja ģimenēm nepieciešama palīdzība, tās 
aicinātas rakstīt uz e-pasta adresi socialaisdienests@krimulda.lv vai zvanīt – 
tālr. +371 27737306.

Uzsākta pirmsskolu izglītības iestāžu darbinieku testēšana 
ar Covid-19 siekalu testiem

Marta sākumā Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) dar-
biniekiem tika uzsākta Covid-19 siekalu testu* paraugu ņemšana, lai veiktu 
preventīvas pārbaudes, nodrošinot drošu darba vidi un iestādes darbības 
funkcijas. Darbinieku testēšana norisināsies katru nedēļu PII “Krimulda”, PII 
“Ezerciems” un PII grupā “Lēdurga”. 

Siekalu paraugu ņemšanu nodrošina Valsts zinātniskais institūts “BIOR”. Pēc 
pirmās testēšanas marta sākumā nevienā no Krimuldas novada PII nav atklāti 
pozitīvi Covid-19 gadījumi. 
*Atšķirībā no analīzēm, kurās materiālu paņem no deguna un mutes dobuma, siekalu paraugu analizēša-
nu kā testēšanas metodi izmanto, lai atrastu saslimušos bez simptomiem pūlī.
Siekalu parauga ņemšana nav eksprestests. Materiāla analizēšana, lai noteiktu, vai siekalas ir inficētas 
ar Covid-19, aizņems tikpat daudz laika, cik ierastā rīkles un deguna materiāla analizēšana. Ja cilvēks ir 
infekciozs, siekalu analīzes to uzrādīs.
Siekalu parauga analīzei ir divi plusi. Pirmkārt, spļaušana ir mazāk nepatīkama par rīkles un deguna kai-
rinājumu. Otrkārt, un tas būtiskāk – šīs analīžu ņemšanas metodes ieguvums ir laiks, kas paiet, savācot 
materiālu. Speciālisti saskaitījuši – lai dažu dienu laikā testētu sešus tūkstošus cilvēku, vajag aptuveni 
50 medmāsu, bet, lai savāktu 6000 trauciņus ar siekalām, medicīnas personāls nav vajadzīgs. Ir svarīgi 
aptvert daudz cilvēku operatīvi un ātri, pieejamos laikos un vietās. 

www.bior.lv

Pielāgojoties ārkārtējās situācijas laikā attālinātajai mācību praksei, Valsts po-
licijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas ne-
pilngadīgo lietu inspektores Siguldas iecirkņa apkalpojamā teritorijā organizēja 
pasākumu “Mana drošība internetā. Digitālā pratība”.

Pasākums norisinājās no šī gada 25. janvāra  un tas bija paredzēts pirmsskolas 
vecuma bērniem (5–6 gadi). Dalību pasākumā uzsāka trīs izglītības iestādes – PII 
“Ezerciems” Inciemā, PII “Māllēpīte” Mālpilī un PII “Bitīte” Lojā. Ņemot vērā eso-
šos ierobežojumus, pasākums norisinājās attālināti. Bērni kopā ar pedagogiem sa-
gatavoja vizuālus materiālus, kuru pamatā bija tēma par digitālo ierīču lietošanas 
paradumiem. 

Pasākuma tēma tika izvēlēta, balstoties uz šī brīža aktualitātēm. Jau pirmsskolas 
vecuma bērniem ir svarīgi dažādas tehnoloģijas izmantot jēgpilni, attīstīt digitālo un 
medijpratību. Izglītības procesā digitālajai ierīcei ir jākalpo kā palīgam, nevis tikai 
kā izklaidētājam. Ne vienmēr vecāki un skolotāji spēj novērtēt visus riskus, kādiem 
ir pakļauti bērni, izmantojot šīs ierīces. Tādēļ pasākuma laikā bērniem, vecākiem un 
pedagogiem bija iespēja izprast, kā rīkoties, lai bērnus izglītotu par digitālās tehnolo-
ģijas pielietošanu ikdienā.

Kad uzdevums bija izpildīts un rezultāti apkopoti, tad Runcis Rūdis un Bebrs Bru-
no trešdien, 24. februārī, tiešsaistes platformā sazinoties ar bērniem, pārrunāja ak-
tuālos jautājumus par drošību internetā. Tika saņemts ļoti daudz rūpīgi un kvalitatīvi 
izstrādātu radošu darbiņu, kuru veidošanā iesaistījās ne tikai bērni, bet arī vecāki 
un pedagogi. Kā pateicību par dalību pasākumā Siguldas iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas nepilngadīgo lietu inspektores parūpējās, lai dalībnieki tiktu apbalvoti par 
dalību, nogādājot uz pirmsskolas izglītības iestādēm pateicības balvas.

Ņemot vērā lielo atsaucību un interesi par pasākumu, šādi pasākumi tiks organizēti 
arī turpmāk.

Noslēdzies pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 
“Mana drošība internetā. Digitālā pratība”

Krimuldas novadā skolēniem, attālināto mācību laikā  
tiek nodrošinātas pārtikas pakas

Paziņojums par publisko apspriešanu 
“Par dzīvnieku apskates un atpūtas parka priekšlikuma  

zemes gabalā “Vecšicas”  
Krimuldas pag., Krimuldas novadā  

būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai”
Norises laiks: no 29.03.2021. līdz 23.04.2021. 
Būvniecības ieceres ierosinātājs: Īpašnieka pilnva-

rotā persona S.Balčūns  t.29172262.
Būvniecības ieceres izstrādātājs: Būvprojekta 

vad. arhitekts U.Liepa sertifikāts Nr.1-00002.
Ar būvniecības ieceri var iepazīties: 
1. Interneta mājas lapā  www.krimulda.lv;
2. Krimuldas novada domes telpās – Parka iela 1, 

 Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
3. Krimuldas novada Būvvaldē – Saules ielā 1A, 

 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 

15.04.2021. pl. 17.00 Krimuldas novada domes tel-
pās Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos 
nosacījumus, norādījumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par ceļa 
būvniecības ieceri var iesniegt Krimuldas nova-
da domē apmeklētāju centrā Parka ielā 1, Raganā, 
 Krimuldas pagastā – pasta kaste, darba laikā, kā arī 
Krimuldas novada Būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā – 
pasta kaste līdz 23.04.2021.,elektroniski– Krimuldas 
novada domē – pasts@krimulda.lv.
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No 15. marta līdz 30. aprīlim notiek SIA “ZAAO” (ZAAO) or-
ganizēta nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija 
“Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona 20 EKO 
laukumos bez maksas varēs nododot neizjauktu nolietoto dažā-
da izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas. Akcijā aicinātas 
piedalīties gan privātpersonas, gan juridiskas personas. Akci-
jas dalībniekiem būs iespēja piedalīties balvu izlozē.

EKO laukumos pieņem televizorus, ledusskapjus, tējkannas, 
trauku mazgājamās mašīnas, plītis, matu fēnus, gludekļus, mobi-
los telefonus, pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un 
citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.

Akcijā viena persona var piedalīties vairākas reizes – akcijas 
kupons katrā EKO laukuma apmeklējuma reizē tiek izsniegts par 
vismaz vienu nodotu nolietotas elektrotehnikas vienību vai vismaz 
piecām baterijām. Juridiskās personas var saņemt izziņu par pār-
strādei nodoto atkritumu veidu un daudzumu.

Akcijā nodoto nolietoto sadzīves elektrotehniku ZAAO darbi-
nieki sašķiros atbilstoši kvalitātes prasībām un nodos pārstrādes 
uzņēmumiem.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu pre-

ču ražošanai, bet jāatceras, ka tā, tāpat kā baterijas, satur cilvēkiem 
un dabai kaitīgas vielas – šie atkritumi nedrīkst nonākt dabā un 
nav atļauts tos ievietot sadzīves atkritumu konteineros.

Iepriekš līdzīgās akcijās iedzīvotāji uz EKO laukumiem mēneša 
laikā nogādāja vairāk par 40 tonnām nolietotas sadzīves elektro-
tehnikas. Akciju periodā iedzīvotāji vairāk pievērš uzmanību arī 
pārējiem materiālu veidiem, kurus var nodot EKO laukumos, un 
šo iespēju vēlāk izmanto arī ikdienā.

Balvās tiks izlozēti 2 grīdas tīrīšanas roboti un 20 elektroniskās 
sporta aproces. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā 
www.zaao.lv un pie EKO laukumu darbiniekiem.

Atgādinām, ja nav iespējas nogādāt elektrotehniku uz EKO lau-
kumu pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā nolietotās sadzīves elektro-
tehnikas savākšanu no mājsaimniecības vai uzņēmuma adreses. Iz-
mantojot minēto pakalpojumu, neatkarīgi no nododamo priekšmetu 
skaita, ir jāmaksā tikai vienreizēja transporta maksa. Pieteikumi 
tiek pieņemti pa tālruni 64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Izmaiņas 
pasažieru pārvadājumu autobusu  

maršrutos
Ņemot vērā, ka vīrusa Covid-19 saslimstības rādītāji ir pasliktinājušies, no 2021. g. 

8. marta notikušas izmaiņas maršrutā Nr. 5607 Sigulda–Nurmiži, Nr. 3112 Sigul-
da–Turaida–Krimulda, Nr. 5624 Stīveri–Skola–Sigulda–Stīveri un Nr. 6645 Si-
gulda–Institūts–Jūdaži.

Pasažieru pārvadājumus uz nenoteiktu laiku nenodrošinās:
• maršruta Nr. 3112 Sigulda–Turaida–Krimulda autobuss, kas no Siguldas auto-

ostas darbadienās izbrauc plkst. 7.15 un no pieturas Krimulda – plkst. 7.35;
• maršruta Nr. 6645 Sigulda–Institūts–Jūdaži autobuss, kas no Siguldas autoos-

tas darbadienās izbrauc plkst. 6.55 un 15.20.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pa-

kalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa 
pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts 
laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Informāciju sagatavoja:
Lilita Pelčere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA "ZAAO" no 
2021. g. 29. aprīļa līdz 10. maijam rīko ikgadējo pavasara liel-
gabarīta atkritumu savākšanas akciju Krimuldas novada iedzī-
votājiem. Šīs akcijas ietvaros Krimuldas novada pašvaldība vai-
rākās vietās novadā izvieto konteinerus un aicina iedzīvotājus 
bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Lielgabarīta 
atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki 
sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves 
atkritumu konteinerā. Lielgabarīta atkritumu konteinerā nedrīkst 
mest nešķirotus sadzīves atkritumus, automašīnu riepas, būv-
gružus, dažāda veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķī-
miskām vielām. 
KONTEINERU ATRAŠANĀS VIETAS: 
1. Raganā (pie Skolas/Bērzu ielas krustojuma) – laika posmā no 

2021. g. 29. aprīļa līdz 3. maijam; 
2. Raganā (pie Vidus ielas konteineriem) – laika posmā no 2021. g. 

29. aprīļa līdz 3. maijam; 
3. Turaidā (pie katlu mājas) – laika posmā no 2021. g. 29. aprīļa 

līdz 3. maijam; 
4. Sunīšos (pie angāra) – laika posmā no 2021. g. 29. aprīļa līdz 

3. maijam; 
5. Lēdurgā (pie pasta) – laika posmā no 2021. g. 5. maija līdz 

10. maijam; 
6. Lodē (pie bibliotēkas) – laika posmā no 2021. g. 5. maija līdz 

10. maijam; 
7. Inciemā (pie ūdenstorņa) – laika posmā no 2021. g. 5. maija līdz 

10. maijam. 

KONTAKTPERSONAS: 
• Raganā, Sunīšos, Turaidā – Laimonis Ozols, mob. t. 29120085; 
• Lēdurgā, Lodē – Vilnis Krišjānis, mob. t. 26514586; 
• Inciemā – Antra Stepiņa, mob. t. 27757142.

Ikgadējā lielgabarīta atkritumu 
nodošanas akcija Krimuldas novadā

Nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija 
“Sper EKO soli”
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Šobrīd *ALTUM izstrādā kārtību, kādā jaunā atbalsta program-
ma tiks īstenota. Plānots, ka pieteikšanos varēs uzsākt pavasarī. 
Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai mūsu mājaslapā un 
sociālajos tīklos.

Atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamās mājas atjauno-
šanai un energoefektivitātes paaugstināšanai veido:
Garantija:
• ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam;
• līdz 30% apmērā no aizdevuma apmēra;
• līdz 20 000 EUR.
Tehniskā palīdzība:
• kuras ietvaros tiks izstrādāta privātmājas energoefektivitātes 

uzlabošanas projekta tehniskā dokumentācija. Dokumentāciju 
sagatavos ALTUM izvēlēti energokonsultanti;

• apmērs līdz 1 000 EUR.

Grants:
• vienreizēja maksājuma par privātmājas energoefektivitātes kla-

ses paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu 
20% apmērā;

• apmērs līdz 5 000 EUR
Ikvienu no programmas atbalstiem var saņemt, ja:
• mājas atjaunošana vai energoefektivitātes paaugstināšana tiek 

finansēta no bankas aizdevuma;
• atbalsta saņēmējam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesī-

bas uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir privātmāja;
• privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība.
*ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizde-
vumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu 
jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā ap-
jomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots 
Latvijas un ES fondu finansējums.

2021. gada 11. februārī MK apstiprināja jaunu atbalsta programmu, 
 kas paredzēta viena dzīvokļa dzīvojamās mājas atjaunošanai  

un energoefektivitātes paaugstināšanai. 

No 1. līdz 22. martam notiks pavasara uzņemšana Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa inku-
batora inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora atbalstam var pieteikties 
Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, 
Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņē-
mumumi (kas nav vecāki par trīs gadiem) un fiziskas personas. 

Ja Tev ir biznesa ideja, bet gribi pārliecināties par tās dzīvotspē-
ju, validēt savu produktu, apgūt finanšu aprēķinus un izprast, kā 
noformēt zīmolu, tad Tev ir domāta Pirmsinkubācijas programma 
(PINK) 

Pirmsinkubācijas programma (PINK) ir piemērota biznesa ideju 
autoriem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu. 
Tās ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām 6 mēnešu lai-
kā, iegūstot pamata zināšanas uzņēmējdarbībā pirmsinkubācijas 
(PINK) apmācību ciklā un Biznesa skolā, ir iespēja notestēt sa-
vas biznesa idejas dzīvotspēju. Papildus tam, izmantot bezmaksas 
LIAA Siguldas biznesa inkubatora kopstrādes telpas un būt par 
daļu no Latvijā lielākās jauno uzņēmēju kopienas, no tās saņemot 
vērtīgu atbalstu un pirmos kontaktus.

Savukārt, ja Tev jau ir skaidrs, ko vēlies sniegt savam klientam, 
ir skaidrs biznesa modelis un veikti finanšu aprēķini, vai esi jau 
pilnvērtīgi funcionējošs uzņēmums (ne vecāks par 3 gadiem), tad 
Inkubācijas programma (INK) ir domāta tieši Tavam uzņēmu-
mam. 

Inkubācijas programmas (INK) dalībniekiem, ir iespēja iegūt ne 
vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas, semi-
nārus/vebinārus un koprades telpas, bet arī finanšu atbalstu līdz 
50 % no attiecināmām izmaksām dažādu pakalpojumu, ražošanas 
iekārtu un aprīkojumaiegādes līdzfinansēšanai. Izejmateriālu ie-
gādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 % apmērā no 
attiecināmām izmaksām. 

Ja vēlies startēt un uzzināt vairāk par atbalstu un pieteikšanos 

(pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu), ikviens interesents tiek 
aicināts piedalīties attālinātajāsinfo stundās. 

Meklē info stundu pieteikšanās linku: https://www.liaa.gov.lv/
lv/notikumu-kalendars 

Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt 
elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pas-
ta adresi: pasts@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zī-
mogs – līdz 2021. gada 22. marta plkst. 23:59).

Ja nepieciešama konsultācija pirms dokumenta iesniegšanas, 
droši sazinies ar mums: 

LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālruni 62400903

E-pasts sigulda@liaa.gov.lv
Darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

PINK programmā tiks uzņemti pirmie 20 biznesa ideju autori. 
INK programmā konkursa kārtībā atlasīti līdz 7 uzņēmumi.
TIEKAMIES JAU DRĪZ!

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:  
http://inkubatori.magneticlatvia.lv

Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ 
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

Publicitātes fotogrāfijas: https://failiem.lv/u/kkpjhd2t7
LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Republika 

un Eiropas Reģionālais attīstības fonds projektā “Reģionālie biznesa 
inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

2021. gada pavasara uzņemšana  
LIAA Siguldas biznesa inkubatorā

Informācija iedzīvotājiem par koku ciršanu  
reģionālā autoceļa P8 “Inciems–Sigulda–Ķegums” ceļa posmā

Saskaņā ar Ministru kabineta  2012. gada 2. maija  noteikumu Nr. 
309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.7.punktu, Valsts sa-
biedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas valsts ceļi” lūdz izsniegt 
atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes valsts reģionālā autoceļa P8 
“Inciems-Sigulda-Ķegums” posmā no 0,08km līdz 8,69 km, jo koki 

atrodas tuvu brauktuvei, daļēji iztrupējuši, aizsedz redzamību auto-
vadītājiem, nav estētiski un potenciāli apdraud satiksmes drošību.  

Informējam sabiedrību, ka autoceļa P8 posmos tiks veikta 
ceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšana no apauguma (13-13,5m 
platumā).
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Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 
20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklā-
tienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. februāra līdz 26. mar-
tam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 
2021. gada 3. martā plkst. 17.00.

Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par paredzēto darbī-
bu, kā arī bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbil-
des. Sanāksme tika 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. mar-
tam (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.

Tā kā sanāksme notika attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kop-

savilkumu no 15. februāra var iepazīties attālināti:
1) Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv,
2) ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv 

(skat. zemāk),
un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Krimuldas novada paš-

valdības 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 iepa-
zīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādā-
tajiem pa tālruni 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 26. mar-
tam var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environ-
ment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, Latvija LV-1010 
(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).

Norisinājusies ietekmes uz vidi ziņojuma tiešsaistes sabiedriskā 
apspriešana cūku audzēšanas kompleksam “Rukas”

Ar sapni par pārtikušiem laukiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šogad  feb-

ruārī atzīmēja savas darbības 30. gadadienu! Šo gadu laikā aizvien 
nemainīga bijusi darbība un vēlme palīdzēt lauksaimniekiem un citu 
nozaru lauku uzņēmējiem kļūt zinošākiem, varošākiem un veiksmī-
gākiem.

Faktiski lauku teritorijas sākums ir ārpus katras valsts nozīmes 
pilsētas jeb lielākā Latvijas teritorija. LLKC darbība aptver visu lau-
ku teritoriju, ieskaitot novadu centrus, pagastus, ciemus, viensētas. 
”Pierīgas konsultāciju biroja” darbības teritorija aptver 17 novadus, 
arī Krimuldas novada pašvaldību, kur domē ilgus gadus lauksaimnie-
cības konsultantes pienākumus veic Ināra Krasovska.

Ja pirmsākumos LLKC mērķa klients bija tikai lauku saimniecības 
topošais jeb esošais saimnieks, tad šodien tas jau ir arī lauku uzņē-
mējs. 

Mežsaimniecība, zivsaimniecība, lauksaimniecība un lauku attīs-
tība ir pamata darbības nozares uzņēmumā, sniedzot pamata pakal-
pojumi: 

Grāmatvedība un finanšu konsultācijas. LLKC ir iezīmēts kā viens 
no lielākajiem (klientu skaitā) grāmatvedības pakalpojumu sniedzē-
jiem valstī. 

Ekonomika un biznesa plānu, investīciju un aizdevumu konsultāci-
jas un pakalpojumi. Izveidota cieša sadarbība ar vadošajām komerc-
bankām un īpaša sadarbība ar ALTUM, kuras ietvaros LLKC speciā-
listu sagatavotie pieteikumi aizstāj vajadzību papildus konsultācijām 
bankā. Nemainīgi nozīmīga ir LLKC ikdiena struktūrfondu pieteiku-
mu sagatavošanā kā lauku saimniekam, tā uzņēmējam ne-lauksaim-
niecībā, piemēram, LEADER projektu konkursos. Īpaši populāra ir 
‘Mazo lauku saimniecību’ (MLS) atbalsta programma jeb start-up 
veida atbalsts primārās lauksaimniecības uzņēmējiem, saņemot 100% 
atbalsta grantu 15 000.00 EUR apmērā.

Tālākizglītības aktivitātes. Informatīvi un izglītojoši semināri, 
mācības un mācību braucieni pieredzes gūšanai Latvijas un Eiropas 
uzņēmumos. Jau šodien jebkuram ir iespēja attālināti piedalīties dažā-
dos semināros. Aktuāla informācija tiek publicēta www.laukutikls.lv 
un vietējas nozīmes www.pierigakb.lv jeb Facebook: llkc pieriga

Konsultācijas lauksaimniecībā. Īpaši aktuāls ir nesen aizsāktais 
pakalpojums, kur konsultāciju saņēmējam ir iespēja saņemt Eiropas 
finansējuma apmaksātas konsultācijas augkopībā, lopkopībā, ekono-
mikā. 

Ikgadējas aktivitātes lauku attīstībā – konkurss jauniem cilvē-
kiem  18-40 gadu ietvaros ‘Laukiem Būt’, kur interesentiem ir ie-
spēja bez maksas 5 dienu mācību ietvaros apgūt pamata zināšanas 
uzņēmējdarbībā un ar konsultantu atbalstu izveidot savu biznesa 

plānu, vēlāk startējot konkursā ar naudas balvām. Vēl nesen Sigul-
das pilsētas svētku ietvaros norisinājās atraktīvais tirgus ‘Novada 
Garša’, kur savus mājās ražotos un pašu audzētos produktus pie-
dāvāja lokālie saimnieki. ‘Novada Garša’ turpina informēt jebkuru 
interesentu par iespējām iegādāties mājās ražotos produktus savā 
mājas lapā www.novadagarsa.lv. Arī Siguldas un tās kaimiņos 
esošie čaklie saimnieki ir izvietojuši informāciju par savās saim-
niecībās ražoto. Nu jau tradīcija ir rudens mēnešos skolēnus iepa-
zīstināt ar plašajām iespējām organizēt savu nākotni ārpus lielpil-
sētām. Tikšanās ar veiksmīgiem lauku saimniekiem, uzņēmējiem, 
mācību iestādēm. LLKC darbības lauks ir plašs. Tā robežas nosaka 
katrs interesents. 

Kā  saka LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: “Ja vēlies 
saimniekot laukos, tad zini – godīgu, profesionālu un neatkarīgu atbal-
stu vari meklēt sev tuvākajā LLKC birojā’. Siguldiešiem nu jau vairāk 
nekā 25 gadus ir savs ‘Pierīgas konsultāciju birojs’, Dārza ielā 2a, Sigul-
dā. Lai gan šodienas ierobežojumos klātienes tikšanās un konsultācijas 
ir atceltas, sev aktuālo uzzināt ir iespēja zvanot jeb rakstot.” 

Pierīgas konsultāciju biroju veido tā cilvēki un klienti. Birojs lepojas 
ar ilggadēju klientu loku, tikai aptuveni 15% no biroja pastāvīgajiem 
klientiem ir līdz 3 gadu sadarbības pieredze. Pārsvarā tie ir nesen sa-
darbību uzsākuši un savas saimnieciskās darbības sākuma posmā. 
Lielākā daļa pastāvīgo klientu šodien ir vadoši saimnieki un lauku 
uzņēmēji savās jomās. Pat mainoties paaudzēm, daža laba klienta 
saimniecība jau otrajā paaudzē turpina sadarbību, uz konsultācijām 
birojā līdzi ņemot jau trešo, jaunāko paaudzi. Ilggadējās sadarbības 
pamatā ir orientēšanās uz klientiem svarīgo jautājumu risināšanu. 
Konsultantu ikdiena ir regulāra zināšanu papildināšana, jaunu sadar-
bības partneru piesaiste un esošo loka spēcināšana, nodrošinot tiešus 
un praktiskus risinājumus.

Nozīmīgi ilggadējas sadarbības veidošanā ir ‘Pierīgas konsultāciju 
biroja’ cilvēki – konsultanti ar ilggadēju darba pieredzi LLKC.  

Biroja darbības pirmsākumos liels ir Baumaņu ģimenes – Zigfrīda 
un Lilitas –  ieguldījums, kur vairāk kā 10 gadus Zigfrīda Baumaņa 
vadība un Lilitas Baumanes izdarība ir palīdzējusi izveidoties dau-
dzām, šodien veiksmīgām saimniecībām. Vēlāk un šodien, jau 14 ga-
dus, biroju vada Kristīne Ragaine, kurai ir izdevies saglabāt birojā 
vērtīgāko – lieliskus, zinošus un zinātkārus speciālistus, ekspertus 
savā nozarē, lai turpinātu ikdienas spraigo gaitu.

Paldies saimniekiem un lauku uzņēmējiem par uzticību un sadarbī-
bu šo un vēl vismaz nākamo 30 gadu garumā!

LLKC vīzija nemainīgi ir ‘Būt par vadošo lauku attīstības konsultā-
ciju uzņēmumu, sekmējot Latvijas lauku gudru augsmi’.
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Pagājušajā gadā sasniegti jauni uzņēmumu likvidēšanas rekor-
di, savukārt  jaunreģistrēto uzņēmumu bijis mazāk nekā gadu ie-
priekš. Šāda tendence pagājušā gadā raksturīga Latvijā kopumā, 
tostarp, – arī Krimuldas novadā.

Lursoft izpētījis, kāda bijusi uzņēmumu reģistrēšanas un likvidē-
šanas dinamika Krimuldas novadā pēdējo desmit gadu periodā, kā 
arī noskaidrojis, kuri ir novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, 
peļņas, darbinieku skaita, kā arī samaksāto nodokļu apjoma.

Dati liecina, ka Krimuldas novadā aizvadītajā gadā reģistrēti 
19 jauni uzņēmumi, ir tikpat, cik gadu iepriekš. Tajā pašā likvidēto 
uzņēmumu skaits, pretstatā valsts kopējai tendencei, samazinājies. Ja 
2018. gadā Krimuldas novada teritorijā tika likvidēti 37 uzņēmumi, 
tad pagājušajā gadā tie bija 29 uzņēmumi.

Lursoft pētījuma dati parāda, ka Latvijā 2019. gadā reģistrēti 
10,44 tūkstoši jaunu uzņēmumu, bet tajā pašā laikā likvidēti – 24 tūk-
stoši. Likvidēto uzņēmumu skaits valstī pērn audzis par 15,12%.

Kādi faktori veicinājuši tik strauju likvidēto uzņēmumu skaita pie-
augumu? Lursoft jau ziņojis, ka Uzņēmumu reģistrs pērn veica vien-
kāršotās likvidācijas procesu augsta riska uzņēmumiem, vispirms no 
reģistra izslēdzot tos uzņēmumus, kuru dalībnieku vidū ir ārvalstīs 
reģistrētas juridiskas personas un kuri vienlaikus arī nav atklājuši sa-
vus patiesos labuma guvējus. Tāpat arī likvidēti uzņēmumi, kuri ilg-
stoši nav veikuši saimniecisko darbību, un firmas, kuras ilgāku laiku 
bijušas bez vadības.

Pēdējos trīs gadus jaunreģistrēto uzņēmumu skaits Krimuldas 
novadā saglabājies nemainīgs. Tiesa, tas ir uz pusi zemāks, nekā 
2011. gadā, kad reģistrēts augstākais jauno uzņēmumu skaits pēdējo 
desmit gadu periodā.

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Krimuldas novadā reģistrēti 
254 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 143. Tas nozīmē, ka laika pe-
riodā kopš 2010. gada uzņēmumu skaits Krimuldas novadā faktiski 
audzis par 111 komersantiem.

Patlaban Krimuldas novadā reģistrēti 477 uzņēmumi, no kuriem 
61,43% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 29,56% – zemnieku 
saimniecības.

Analizējot uzņēmējdarbības nozares, kuras pārstāv Krimuldas nova-
dā reģistrētie uzņēmumi, redzams, ka skaitliski visvairāk novadā ir uz-
ņēmumu, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecību. To vidū ir gan 
jauktās lauksaimniecības uzņēmumi, gan arī graudaugu audzētāji un 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar piena lopkopība. Līdztekus TOP 5 popu-
lārāko nozaru vidū atrodama arī mazumtirdzniecība un mežizstrāde.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares Krimuldas novadā:
1. Jauktā lauksaimniecība;
2. Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzē-

šana;
3. Piena lopkopība;
4. Mazumtirdzniecība;
5. Mežizstrāde.

Analizējot Krimuldas novadu uzņēmumu nozares pēc to kopē-
jā apgrozījuma 2019.gadā, pirmajās vietās gan ierindojas degvielas 
mazumtirdzniecība, kuru pārstāvošie uzņēmumi kopā apgrozījuši 
13,15 milj. EUR jeb 26,23% no Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmu-
mu kopējā apgrozījuma 2019. gadā.

Jauktā lauksaimniecība, kas uzņēmumu skaita ziņā ir populārākā 
nozare Krimuldas novadā, pēc apgrozījuma 2019.gadā ierindojusies 
trešajā vietā. Aprēķini rāda, ka šīs nozares uzņēmumi kopā apgrozī-
juši 6,11 milj. EUR.
Lielākās uzņēmējdarbības nozares Krimuldas novadā pēc kopējā 
apgrozījuma 2019. gadā:
1. Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās: 

13,15 milj. EUR
2. Ceļu un maģistrāļu būvniecība: 11,91 milj. EUR;
3. Jauktā lauksaimniecība: 6,11 milj. EUR;
4. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 

pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku: 4,24 milj. EUR;
5. Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana: 4,20 milj. EUR.

Lursoft izpētījis, ka ārvalstu tiešās investīcijas ieguldītas 16 Kri-
muldas novadā reģistrētu uzņēmumu pamatkapitālos. Ārvalstu inves-
toru kopējais ieguldījums novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitā-
los veido 356,62 tūkst. EUR, kas to pēc uzkrāto ārvalstu ieguldījumu 
pamatkapitālos starp visām Latvijas pašvaldībām ierindo 80. vietā, 
blakus Preiļu un Alojas novadiem. Jānorāda, ka lielāko daļu no šīs 
summas, 318,94 tūkst. EUR, ieguldījuši norvēģi. Bez Norvēģijas ie-
guldījuma, Krimuldas novada uzņēmumu pamatkapitālos līdzekļus 
ieguldījuši arī pārstāvji no Zviedrijas, Izraēlas, Lielbritānijas u.c. val-
stīm. Kopskaitā Krimuldas novadu uzņēmumu pamatkapitālam pie-
saistīti ieguldījumi no 11 ārvalstīm.

Audzis gan kopējais, gan arī vidējais apgrozījums
Analizējot Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmumu apgrozījuma 

dinamiku, redzams, ka kopējais rādītājs kopš 2017. gada palielinājies 
par 22,88% jeb 13,77 milj. EUR. Lursoft dati rāda, ka novadā reģistrē-
tie uzņēmumi 2019. gadā kopā apgrozījuši 73,95 milj. EUR.

Lursoft aprēķinājis, ka no visiem Krimuldas novadā reģistrētajiem 
uzņēmumiem, kuri 2019. gadā guvuši ieņēmumus no saimnieciskās 
darbības, apgrozījums gada laikā palielinājies 61,81% komersantu.

Analizējot vidējā apgrozījuma rādītāju uz vienu uzņēmumu, re-
dzams, ka tas, neskatoties uz kritumu 2018. gadā, pērn atkal uzrādī-
jis kāpumu, sasniedzot 2016. gada rezultātu. Lursoft aprēķinājis, ka 
katrs Krimuldas novadā reģistrētais uzņēmums pērn apgrozījis vidēji 
28,73 tūkst. EUR. Pērn novadā reģistrēti 17 uzņēmumi ar apgrozījumu, 
kas pārsniedz 1 milj. EUR. Gadu iepriekš tādi bijuši 15 uzņēmumi.

Starp Krimuldas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem līderis ap-
grozījuma ziņā ir ceļu būves firma SIA “Vianova”, kas 2019. gadā 
apgrozījusi 10,35 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn uzņē-
muma apgrozījums pieaudzis par 49,71%. Aizvadītajā gadā uzņēmu-
ma nozīmīgāki būvniecības objekti bijuši Valsts galvenā autoceļa A2 
Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 88,10-95,20 km pārbūve 
un Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (pos-
ma Vecpiebalga – Inķēnkalns) pārbūve, kura būvniecība turpināta arī 
2020. gadā.

Pagājušajā gadā apgrozījums audzis arī otrajā vietā esošajam deg-
vielas mazumtirgotājam SIA “D A3”, kas kāpinājis apgrozījumu par 
10,88%, rādītājam sasniedzot 6,02 milj. EUR, kas ir augstākais apgro-
zījums uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

Apgrozījuma pieaugums raksturo arī otru Jānim Lielcepurem un 
Andrim Lukstiņam piederošo degvielas mazumtirdzniecības uzņē-
mumu Krimuldas novadā – SIA “DUS A2”. Uzņēmuma apgrozījums 
gada laikā kāpis par 5,21%, tam sasniedzot 4,21 milj. EUR. Tas ir SIA 
“DUS A2” augstākais apgrozījums pēdējo sešu gadu periodā.

Atšķirībā no pirmajiem trim uzņēmumiem, saraksta ceturtajā 
vietā esošā SIA “Lēdurgas miesnieks” apgrozījums 2019. gadā 
sarucis par 2,22%, samazinoties līdz 4,20 milj. EUR. Savā gada 
pārskatā SIA “Lēdurgas miesnieks” norādījis, ka aizvadītajā gadā 
uzņēmums realizējis par 154 tonnām produkcijas mazāk. Rezultā-
tu galvenokārt iespaidojis būtisks ražošanas pamatizejvielas – cūk-
gaļas – cenas straujš kāpums gada otrajā pusē, kā arī darbinieku 
trūkums. Gatavo produkciju SIA “Lēdurgas miesnieks” piegādā 
400 partneriem Rīgā, Vidzemē, kā arī nelielu apjomu 20 partne-
riem Igaunijā.

TOP 5 sarakstu ar lielākajiem uzņēmumiem Krimuldas novadā 
pēc apgrozījuma apjoma 2019. gadā noslēdz SIA “Maiznīca Flora”, 
kas pērn apgrozījusi 3,74 milj. EUR. Salīdzinot ar 2018. gadu, mai-
zes un konditorejas izstrādājumu ražotāja apgrozījums pieaudzis par 
29,44%.
Krimuldas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 
2019. gadā:
1. SIA “Vianova”: 10,35 milj. EUR;
2. SIA “D A3”: 6,02 milj. EUR;
3. SIA “DUS A2”: 4,21 milj. EUR;
4. SIA “Lēdurgas miesnieks”: 4,20 milj. EUR;
5. SIA “Maiznīca Flora”: 3,74 milj. EUR.

Uzņēmējdarbības tendences Krimuldas novadā
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Kopējā peļņa palielinājusies par 49%

Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā peļņa pēdējos di-
vus gadus saglabājusies nemainīga. Lursoft aprēķinājis, ka 2019. gadā 
visi novadā reģistrētie uzņēmumi kopā nopelnījuši 6,21 milj. EUR, 
savukārt vidējās peļņas rādītājs pēc iepriekšējo gadu zaudējumiem 
pieaudzis līdz 137,5 eiro uz vienu uzņēmumu.

Apkopotā informācija rāda, ka no visiem uzņēmumiem, kas reģis-
trēti novadā, ar peļņu aizvadītajā gadā strādājuši 123 uzņēmumi, sa-
vukārt gadu iepriekš tādi bijuši 113 uzņēmumi.

Lielāko pelnītāju saraksta pirmajā vietā 2019. gadā ierindojies SIA 
MJK Latvia“, kas gadu noslēdzis ar 900,57 tūkst. EUR peļņu. Apska-
tot uzņēmuma iesniegto gada pārskatu, redzams, ka tas pērn nav gu-
vis ieņēmumus no saimnieciskās darbības, toties 906,45 tūkst. EUR 
tam nodrošinājuši pārējie ieņēmumi. Jānorāda, ka tā ir lielākā peļņa 
kopš SIA MJK Latvia“ reģistrēšanas 2012. gadā.

Zviedru Team ET AB piederošais SIA “ET Packaging Latvia” 
2019. gadā pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 473,47 tūkst. EUR. 
Salīdzinot ar 2018. gadu, uzņēmuma peļņa gan sarukusi par treš-
daļu. Savu turpmāko darbību SIA “ET Packaging Latvia” plāno 
vērst uz ražošanas efektivitātes uzlabošanu, kas ļautu samazināt 
darbaspēka un citas izmaksas, kā arī nodrošināt pasūtījumu piegā-
di laikus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī turpmāk SIA “ET Pac-
kaging Latvia” plāno investēt jaunās ražošanas iekārtās un esošo 
iekārtu atjaunošanā.

Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J. Gierkena zem-
nieku saimniecība, kuras galvenais darbības virziens ir piena lopko-
pība, 2019. gadā nopelnījusi 468,38 tūkst. EUR. Tiesa, ja salīdzina ar 
2018. gada rezultātu, aizvadītajā gadā zemnieku saimniecības peļņa 
sarukusi 3,5 reizes. Iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka saimniecī-
ba pagājušajā gadā turpinājusi strādāt pie ražošanas procesu optimi-
zācijas pasākumiem, savukārt nākotnē tā vēlas palielināt izslaukšanas 
apjomus, lai pilnvērtīgi izmantotu saimniecības rīcībā esošās ražoša-
nas tehnoloģijas.

Lauksaimniecības uzņēmums SIA “Vidzemes putniņi” starp Kri-
muldas novada uzņēmumiem ar lielāko peļņu pērn ierindojies 4. vie-
tā. Uzņēmuma gada pārskatā norādīts, ka piena pārdošanas apjomi 
2019. gadā bijuši stabili un SIA “Vidzemes putniņi” pārdevuši par 
149 tonnām piena vairāk nekā 2018. gadā, t.i., 5542 tonnas. Pārskata 
gadu uzņēmums noslēdzis ar 387,02 tūkst. EUR peļņu. Gada laikā tā 
palielinājusies par 133,32%.

Par 37,25% lielāka peļņa nekā 2018. gadā pērn bijusi SIA “Maiz-
nīca Flora”, kas pēc nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā nopelnījusi 
386,39 tūkst. EUR.
Krimuldas novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2019. gadā:
1. SIA “MJK Latvia”: 900,57 tūkst. EUR;
2. SIA “ET Packaging Latvia”: 473,47 tūkst. EUR;
3. Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J. Gierkena ZS: 

468,38 tūkst.EUR;
4. SIA “Vidzemes putniņi”: 387,02 tūkst. EUR;
5. SIA “Maiznīca Flora”: 386,39 tūkst. EUR.

Vidējais nodarbināto skaits nemainīgs
Iepriekšējos gados pakāpeniski pieaudzis darbinieku skaits, kas 

nodarbināts Krimuldas novadā reģistrētajos uzņēmumos. Pagājušajā 
gadā kopējais rādītājs gan nedaudz sarucis, taču tas skaidrojams ar ap-
stākli, ka atsevišķi uzņēmumi vēl nav iesnieguši savus aizvadītā gada 
pārskatus. Piemēram, Rīgas rajona SIA firma “Rosība”, kas 2018. gadā 
nodarbināja 15 strādājošos, arī SIA “Mājas Matīši”, kas bijis darba de-
vējs 8 darbiniekiem. Tiesa, aplūkojot Rīgas rajona SIA  firma “Rosī-
ba” izziņu Lursoft datu bāzē, pastāv šaubas par uzņēmuma turpmāko 
attīstību, jo šobrīd tam reģistrēts 117,11 tūkst. EUR liels nodokļu pa-
rāds, tāpat arī ir aktuāli nodrošinājumi, kā arī maksātnespēja.

Analizējot darbinieku skaitu Krimuldas novadā reģistrētajos uzņē-
mumos, redzams, ka pēdējos gados vidējais nodarbināto skaits uzņē-
mumos saglabājies nemainīgs – 2 strādājošie.

Gan 2018., gan arī 2019. gadā Krimuldas novadā bija reģistrēti 
34 uzņēmumi, kuros nodarbināti vismaz 10 darbinieki.

Lielākais darba devējs novadā ir SIA “Maiznīca Flora”, kas pērn ar 
darba vietām nodrošināja 95 darbiniekus. Tas ir par 12 strādājošajiem 

vairāk nekā gadu iepriekš. Tajā pašā laikā SIA “Lēdurgas miesnieks” 
darbinieku skaits sarucis par 2, pērn uzņēmumā strādājuši 60 darbi-
nieki.

TOP 5 lielāko darba devēju saraksta 3., 4., 5. vietā esošajos uzņē-
mumos darbinieku skaits 2019. gadā pieaudzis. Rīgas rajona Ādažu 
pagasta Draudzības ielas 48 J. Gierkena zemnieku saimniecībā aizva-
dītajā gadā bijis par 6 darbiniekiem vairāk nekā 2018. gadā, SIA “ET 
Packaging Latvia” – par 8 darbiniekiem, bet ZS “Dimzas” – par 3 no-
darbinātajiem. Iesniegtais gada pārskats liecina, ka zemnieku saim-
niecības apgrozījums pagājušajā gadā audzis par 2,60%, palielinoties 
līdz 1,22 milj. EUR.

Jāpiebilst, ka darbinieku skaits pērn audzis 26,13% no visiem 
Krimuldas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši 
2019. gada pārskatu un aizvadītajā gadā guvuši ieņēmumus no saim-
nieciskās darbības.
Krimuldas novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skai-
ta 2019. gadā:
1. SIA “Maiznīca Flora”: 95 darbinieki;
2. SIA “Lēdurgas miesnieks”: 60 darbinieki;
3. Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J. Gierkena ZS: 

37 darbnieki;
4. SIA “ET Packaging Latvia”: 34 darbinieki;
5. ZS “Dimzas”: 31 darbinieks.

Samaksāto nodokļu apjoms audzis
Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija liecina, ka 2019. gadā 

VID administrētajos nodokļos Latvijas uzņēmumi samaksājuši 
7,58 miljardus eiro, kas ir par 7,72% vairāk nekā gadu iepriekš. No šīs 
summas 2,58 miljardus eiro veido valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātās iemaksas, bet 1,43 miljardus – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Lursoft aprēķini rāda, ka aizvadītajā gadā augusi arī nodokļu sum-
ma, kuru valsts kopbudžetā samaksājuši Krimuldas novadā reģis-
trētie uzņēmumi. VID administrētajos nodokļos novada uzņēmumi 
2019. gadā samaksājuši 5,05 milj. EUR, kas ir par 8,14% vairāk nekā 
gadu iepriekš.

Starp visiem Krimuldas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 14 
pērn bijuši tādi, kuru kopējais samaksāto nodokļu apjoms pārsniedzis 
100 tūkst. EUR. Tas ir tieši tikpat, cik 2018. gadā.

Līderis pēc valsts kopbudžetā samaksāto nodokļu apjoma 2019. gadā 
ir SIA “Maiznīca Flora”, kura pagājušajā gadā VID administrētajos 
nodokļos samaksājusi 862,45 tūkst. EUR (+23,02%, salīdzinot ar 
2018. gadu), savukārt otrajā vietā ar 381,14 tūkst. EUR lieliem nodok-
ļu maksājumiem ierindojies SIA “Lēdurgas miesnieks” (+7,28%).

Tikmēr piena lopkopības firmas SIA “Vidzemes putniņi” samak-
sāto nodokļu apjoms, attiecinot pret 2018. gadu, kāpis par 17,95%, 
sasniedzot 360,35 tūkst. EUR, bet SIA “Arturs IN” ir vienīgais no 
TOP 5 sarakstā esošajiem lielākajiem nodokļu maksātājiem, kura sa-
maksāto nodokļu apjoms pērn nedaudz, taču sarucis. Lursoft pieejamā 
informācija rāda, ka 2018. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā nodok-
ļos samaksāja 209,57 tūkst. EUR, bet pērn tie bija 206,7 tūkst. EUR. 
Gada pārskata dati liecina, ka SIA “Arturs IN” aizvadītajā gadā 
palielinājis apgrozījumu līdz 852,39 tūkst. EUR, bet peļņu līdz 
57,68 tūkst. EUR.

TOP 5 lielāko nodokļu maksātāju sarakstu 2019. gadā noslēdz 
2011. gadā reģistrētā SIA “VPT Grupa”. Pretstatā 2018. gadā nodok-
ļos samaksātajiem 132,62 tūkst. EUR, pērn uzņēmums valsts kopbu-
džetā nodokļos samaksājis 182,42 tūkst. EUR.
Krimuldas novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2019. gada sa-
maksātās kopējās nodokļu summas valsts kopbudžetā:
1. SIA “Maiznīca Flora”: 862,45 tūkst. EUR;
2. SIA “Lēdurgas miesnieks”: 381,14 tūkst. EUR;
3. SIA “Vidzemes putniņi”: 360,35 tūkst. EUR;
4. SIA “Arturs IN”: 206,7 tūkst. EUR;
5. SIA “VPT Grupa”: 182,42 tūkst. EUR.
*Dati par Krimuldas novada uzņēmumiem aprēķināti uz 02.11.2020.
**Vidējie rādītāji aprēķināti, izmantojot vidējo mediānu.
*** Informācijas avots datiem par uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem – Valsts ieņēmumu 
dienests.

www.krimulda.lv
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Krimuldas novada domes sēdē 26. februārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par n/ī  “Rītiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2021. g. 2. februāra Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Rītiņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 1,73 ha kopplatībā, izso-
les rezultātus:

 1.1.  apstiprināt izsolē nosolīto augstāko cenu 5 650 EUR,
 1.2.  atzīt par izsoles uzvarētāju Sandi Zvidriņu, 
2. Paziņot pirmpirkuma tiesīgajai personai Santai Bērziņai, par izso-

les rezultātu apstiprināšanu.
 Par n/ī “Jaunkalni” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2021. g. 2. februāra Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Jaunkalni”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 2,78 ha kopplatībā, 
izsoles rezultātus.

2  Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par N/ī pār-
došanu ar Arni Rostoku par 9700 EUR.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirs-
mu n/ī “Mežs pie Dūmiņiem” nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 2 (divas) cirsmas ar kopējo platī-

bu 2,85 ha, kas atrodas n/ī “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., un noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 1. cirs-
mai 1,53 ha platībā (1. kvartāla 2., 3., 4. nogabals) 18 840 EUR, un 
2. cirsmai 1,32 ha platībā (1. kvartāla 5. nogabals) 6 770 EUR, kura 
sastāv no vērtējuma, cirsmu sagatavošanas un augošo koku kvanti-
tātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām.

2. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas  – 
meža cirsmu n/ī “Mežs pie Dūmiņiem” rakstiskās izsoles noteiku-
mus.

3. Izsoli veikt līdz 2021. g. 30. aprīlim.
 Par n/ī “Mežs pie Jaunātnēm” nodošanu atsavināšanai un izso-
les noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo n/ī “Mežs pie Jaunātnēm”, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,21 ha, noteikt izsoles 
nosacīto (sākuma) cenu 5060 EUR, kura sastāv no vērtējuma, cirs-
mu sagatavošanas un augošo koku kvantitātes un kvalitātes noteik-
šanas izmaksām.

2. Apstiprināt N/ī – meža zemes „Mežs pie Jaunātēm” rakstiskās iz-
soles noteikumus.

3. Izsoli veikt līdz 2021. g. 30. aprīlim.
 Par n/ī “Lejiņas” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Lejiņas”, Lēdu-

rgas pag., Krimuldas nov., platība 1,96 ha. 
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu 7440 EUR (kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 7300 EUR un administra-
tīvajām izmaksām (vērtētāju izmaksām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī 
izsoli.

4. Apstiprināt īpašuma “Lejiņas” izsoles noteikumus. 
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā izde-

vumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.kri-
mulda.lv.

 Par n/ī “Sprīdīši”, Lodē, nodošanu atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Sprīdīši”, Lode, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 0,5458 ha. 
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu 1540 EUR (kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 1400 EUR un administra-
tīvajām izmaksām (vērtētāju izmaksām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī 
izsoli.

4. Apstiprināt īpašuma “Sprīdīši” izsoles noteikumus. 
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā izde-

vumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.kri-
mulda.lv.

 Par n/ī “Garāža Nr. 3” Inciemā nodošanu atsavināšanai un izso-
les noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Garāža Nr. 3”, 

Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 0,0113 ha. 
2. Noteikt n/īp nosacīto (sākuma) cenu 2040 EUR (kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 1900 EUR un administra-
tīvajām izmaksām (vērtētāju izmaksām)).

3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī 
izsoli.

4. Apstiprināt n/ī „Garāža Nr. 3”, Inciemā, rakstiskās izsoles noteiku-
mus. 

5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā izde-
vumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.kri-
mulda.lv.

 Par nekustamā īpašuma  atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
1&
1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Ezerlauciņi”, platība 

1,63 ha ir starpgabals un  nav nepieciešama pašvaldības funkciju 
veikšanai.

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 
“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 1,63 
ha.

3. Īpašuma “Ezerlauciņi” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar 
pretendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Ezerlauciņi” no-
vērtējumu. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

2&
1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Grodi”, platība 1,59 ha ir 

starpgabals un  nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Grodi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 1,59 ha.
3. Īpašuma “Grodi” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar preten-

dentu atlasi.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Grodi” novērtēju-

mu. 
5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-

ganizēt atsavināšanas procesu.
3&
1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Jaunlodītes”, platība 

13,03 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 13,03 
ha.

3. Īpašuma “Jaunlodītes” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Jaunlodītes” no-

vērtējumu. 
5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-

ganizēt atsavināšanas procesu.
4&
1. Noteikt, ka zemes vienības ar nosaukumu “Mazezeriņi”, platība 

0,7001 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī “Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
0,7001 ha.

3. Īpašuma “Mazezeriņi”  atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar 
pretendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Mazezeriņi” no-
vērtējumu. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

5&
1. Noteikt, ka n/ī “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Krimulda 

nov., platība 6,91 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veik-
šanai.

2. Uzsākt  atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 
“Mežs pie Palejām”.

3. Īpašuma “Mežs pie Palejām” atsavināšanas veids- pārdošana izso-
lē.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei aktualizēt īpašuma “Mežs pie 
Palejām” meža inventarizācijas lietu.
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5. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Mežs pie Palejām” 

novērtējumu. 
6. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-

ganizēt atsavināšanas procesu.
6&
1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem”, 

platība 1,89 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā 
platība 1,89ha.

3. Īpašuma “Pie Vecbiseniekiem” atsavināšanas veids- pārdošana iz-
solē ar pretendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Pie Vecbisenie-
kiem” novērtējumu. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

7&
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības ne-

kustamā īpašuma ar nosaukumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., platība  2,16 ha.

2. Īpašuma “Ūdensrozes” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar 
pretendentu atlasi..

3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Ūdensrozes” no-
vērtējumu. 

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

8&
1. Noteikt, ka zemes vienības ar nosaukumu “Vaivariņi”, platība 2,48 

ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Vaivariņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2,48 
ha.

3. Īpašuma “Vaivariņi”  atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar pre-
tendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Vaivariņi” novēr-
tējumu. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

9&
1. Noteikt, ka zemes vienība “Veckalnieši”, platība 0,56 ha, nav ne-

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

“Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
0,56 ha.

3. Īpašuma “Veckalnieši” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē.
4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Veckalnieši” no-

vērtējumu. 
5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-

ganizēt atsavināšanas procesu.
10&
1. Noteikt, ka zemes vienība “Zeme pie Lojas”, platība 3,35 ha ir 

starpgabals un nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
3,35 ha.

3. Īpašuma “Zeme pie Lojas” atsavināšanas veids- pārdošana izsolē 
ar pretendentu atlasi.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Zeme pie Lojas” 
novērtējumu. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu.

 Par atsavināšanas ierosinājumu.
1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Zeme pie Sudrabrasām”, 

Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 0,31 ha, nav ne-
pieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Iekļaut zemes vienību “Zeme pie Sudrabrasām”, platība 0,31 ha, 
2021.gada uzmērāmo zemes gabalu sarakstā.

 Par zemes iznomāšanu. 
1&
Ar 2021.g. 1.martu turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā  esošo zemes vienību 
ar nosaukumu “Bebri”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,94 ha pla-
tībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 1,5% no 

zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR.
2&
Ar 2019.g. 1.septembra   turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,55 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām”. Noteikt 
nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk par 10 EUR. 
3&
Ar 2021.g. 1.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 1 gadu  Kri-
muldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi 
Turaidas iela 10, Inciems,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes 
daļu 1/5 domājamās daļas apmērā no 0,15 ha, palīgsaimniecības  va-
jadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objek-
ta kopīpašuma domājamai daļai.
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. 4 īpašniecei, atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma 584/7098 domājamām daļām.
Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, 
noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domājamās da-
ļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 584/7098 
domājamām daļām.
Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei, viena mēnešu laikā 
pēc vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības pa-
rakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Rīgas 
rajona tiesā. 
 Par grozījumiem  Krimuldas novada domes 2020.g. 25.septembra 
lēmumā “Par  Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus”.
1. Grozīt Krimuldas novada domes 2020.g. 25. septembra lēmuma 

“Par Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot 
Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus” 1. un 2. punktu.

2. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
 “Uzsākt lokālplānojuma izstrādi funkcionālā zonējuma maiņai no 

Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Pub-
liskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) 
un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, saglabājot zemes 
vienībās līdzšinējo Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālo 
zonējumu.”

3. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
 “Apstiprināt zemes vienību robežās noteikto lokālplānojuma teri-

toriju”
4. Grozīt Lokālplānojuma darba uzdevuma 2. punktu, papildinot lo-

kālplānojuma teritoriju ar n/ī “Ceļš gar Rietiem” un izteikt šādā 
redakcijā:

 “Lokālplānojuma teritorija (situācijas shēma lēmuma 1.pielikumā) 
– n/ī “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”, 
“Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas 
pag., Krimuldas nov. sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar platību 
9,47 ha, platību 9,6 ha, platību 0,1809 ha, platību 0,1381 ha, platību 
0,168 ha, platību 0,2 ha un platību 0,0080 ha. Lokālplānojuma teri-
torijas kopējā platība ir 19,768 ha”.

 Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.
1. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt trīs 

dzīvokļu īpašumu  novērtējumu dzīvojamā mājā “Piekrates”, Ra-
ganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

2. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo n/ī 
“Piekrastes”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sa-
stāv no dzīvokļa īpašuma  38 m² platībā un koplietošanas telpu un 
zemes vienības 385/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novērtē-
šanas un nosacītās cenas apstiprināšanas.

3. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo n/ī 
“Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kas sa-
stāv no dzīvokļa īpašuma  38,7 m² platībā un koplietošanas telpu un 
zemes vienības 396/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novērtē-
šanas un nosacītās cenas apstiprināšanas.
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4. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo n/ī 

“Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kas sa-
stāv no dzīvokļa īpašuma 21,7 m² platībā un koplietošanas telpu un 
zemes vienības 154/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novēr-
tēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. Īpašuma atsavināšanas 
veids- pārdošana izsolē.

 Par īres līgumu pagarināšanu.
1&
Ar 2021.g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015.g. 
12.februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 036.15/7-6,  par 
pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 49,9 m², adrese “Skolotāju 
māja 2”-4, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
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.
2&
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, kad. apz. 8068 006 0042 002 003, pla-
tība 51,2 m², adrese “Skolotāju māja 2”-3, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov.
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.
 Par dzīvokļa izīrēšanu.
Ar 2021.g. 1. martu  uz 1 gadu izīrēt  PERSONAI pašvaldībai piede-
rošo dzīvokli, platība 37,3 m², adrese “Silavas” -11, Lode, Lēdurgas 
pag.,  Krimuldas nov.
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. Īrnieks maksā arī n/ī nodokli.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā 
“Par zemes nomas līguma slēgšanu”.
DOME NOLEMJ:
Izdarīt Krimuldas novada domes 2021.g. 29.janvāra lēmumā “Par ze-
mes nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 14.p.). šādus grozījumus: 
1.1.  Grozīt konstatējošās daļas 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
 “3. Starp PERSONU un Krimuldas  novada domi 2014.g. 6.martā 

noslēgts zemes nomas līgums Nr.017.14/5-30 par zemes vienības 
“Dūmeņi” (Vidus iela 12), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., 2,88 ha platībā, nomu, Krimuldas novada domei piederošu 
ēku (būvju)- katlumājas  un trīs notekūdeņu attīrīšanas  dīķu uztu-
rēšanai. Nomas maksa noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā. Zemes nomas līgums Nr. 017.14/5-30 noslēgts līdz 2020.g. 
31.decembrim. Saskaņā ar līguma 2.2.punktu, pēc šī līguma ter-
miņa notecējuma nomniekam ir tiesības prasīt jauna nomas līguma 
noslēgšanu.”

1.2. Papildināt konstatējošo  daļu ar  4.  punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā: 

 “4. 26.08.2016. Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma maiņu”, pamatojoties uz kura 06.10.2016. ir 
noslēgts n/ī maiņas līgums pret līdzvērtīgu citas personas nekusta-
mo īpašumu Nr. 255.16/5-30, saskaņā ar kuru, tiek veikta Krimul-
das novada domei piederoša n/ī maiņa pret PERSONAI piederošā 
n/ī ar adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., daļu 1,15 ha platībā, atstājot Gunāra Salmiņa īpašumā 
n/ī atlikušo daļu..”

1.3.  Papildināt konstatējošo  daļu ar  5.  punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā: 

 “5. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU no-
slēgta vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību un reālo sa-
dali. Saskaņā ar šīs vienošanās 1.punktu, puses vienojās par nekus-
tamā īpašuma Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., dalītu lietošanu un Krimuldas novada domes pat-
stāvīgā lietošanā tiek nodota daļa 1,15 ha platībā no zemes vienī-
bas. Saskaņā ar šīs vienošanās 2.punktu, puses vienojas un aplieci-
na, ka iegūst individuālas, patstāvīgas un neatraujamas lietošanas 
tiesības uz iepriekš minētajām n/ī daļām.

1.4. Papildināt konstatējošo  daļu ar  6.  punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā: 

 “6. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU no-
slēgta vienošanās Nr. 1 pie 2014. g. 6.marta zemes nomas līguma 
Nr.017.14/5-30, saskaņā ar kuru tiek veikti grozījumi zemes nomas 
līgumā un noteikts, ka iznomātājs nodod un nomnieks pieņem atlī-
dzības lietošanā zemes vienības ar adresi “Dūmeņi” (Vidus iela 12), 
Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  daļu 1,63 ha platībā.

1.5. Veikt grozījumus lemjošās daļas 1.punktā, skaitļu un vārdu sa-
vienojumu “2,88 ha platībā, uz kura atrodas pašvaldībai piedero-
ša katlumājas ēka un dīķi, paredzot nomas maksu 5 % no zemes 
vienības  kadastrālās vērtības gadā.” aizstājot ar skaitļu un vārdu 
savienojumu “1,73 ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piede-
roši divi dīķi, kas funkcionāli saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas ie-
taisēm”.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.g. 29.janvāra 
lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
Izdarīt Krimuldas novada domes 2021.g. 29.janvāra lēmumā  “Par ze-
mes nomas līguma pagarināšanu” šādus grozījumus: 
1.6.  Grozīt konstatējošās daļas 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
 “4. 06.03.2014. starp PERSONU un Krimuldas  novada domi no-

slēgts zemes nomas līgums Nr. 017.14/5-30, par zemes īpašuma ar 
adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., kopējā platība 2,88 ha, nomu, Krimuldas novada domes 
īpašumā esošo ēku un būvju uzturēšanai un pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanai. Līgumā ir nostiprinātas Krimuldas nova-
da domes tiesības zemes vienības Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu nodot apakšnomā.”

1.7. Grozīt konstatējošās daļas 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
 “5. 26.08.2016. Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma maiņu”, pamatojoties uz kura 06.10.2016. ir 
noslēgts n/ī maiņas līgums pret līdzvērtīgu citas personas n/ī Nr. 
255.16/5-30, saskaņā ar kuru, tiek veikta Krimuldas novada domei 
piederoša n/ī maiņa pret PERSONAI piederošā n/ī ar adresi Vidus 
iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 
1,15 ha platībā.”

1.8.  Papildināt konstatējošo  daļu ar  6.  punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā: 

 “6. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU no-
slēgta vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību un reālo sa-
dali. Saskaņā ar šīs vienošanās 1.punktu, puses vienojās par nekus-
tamā īpašuma Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., dalītu lietošanu un Krimuldas novada domes pat-
stāvīgā lietošanā tiek nodota daļa 1,15 ha platībā no zemes vienī-
bas. Saskaņā ar šīs vienošanās 2.punktu, puses vienojas un aplieci-
na, ka iegūst individuālas, patstāvīgas un neatraujamas lietošanas 
tiesības uz iepriekš minētajām nekustamā īpašuma daļām.”

1.9. Veikt grozījumus lemjošās daļas 3.punktā, vārdu savienojumu   
“zemes nomas līgumu” aizstājot ar vārdu “vienošanos”.

 Par grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā 
“Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz 
attālināto mācību laiku”.
1. Grozīt 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu 

ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācī-
bu laiku” konstatējošo daļu, izsakot to šādā redakcijā:

 “Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 
6.punktu, kas nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kom-
petencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātī-
gās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, 
ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautāju-
mā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu, likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 11. punktu un 59.panta 3.1 daļu, Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 6.panta otro daļu, kas paredz, visām darbībām attiecībā uz 
bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūci-
jas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās per-
sonas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir 
jānodrošina bērna tiesības un intereses, Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 10.panta pirmo daļu, kas paredz, ka bērnam ir tiesības uz 
tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina 
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību un katram bērnam ir 
jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte, Bērnu tiesību aiz-
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sardzības likuma 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts un 
pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz 
tai palīdzību, Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izpla-
tības ierobežošanai”, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 
655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai sniegtu atbalstu 
uz attālināto mācību procesa laiku Krimuldas novada administra-
tīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarēta trūcīgo, maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam, kurš iegūst izglītību vispārē-
jās izglītības (no 5.-12.klasei) vai vidējās profesionālās izglītības 
iestādē, kā arī Krimuldas novada izglītības iestādes (Krimuldas vi-
dusskolas un G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola) izglītojamajam no 
1.-4.klasei, kurš saņem valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām.”

2. Grozīt 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu 
ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācī-
bu laiku” lemjošās daļas 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

 “2. Par periodu no 04.01.2021.-31.05.2021., nodrošināt Krimuldas 
novada administratīvajā teritorijā deklarētam trūcīgo, mazno-
drošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam, kuram mācību 
process norisinās attālināti 10 (desmit) vai vairāk dienas un, kurš 
iegūst izglītību vispārējās izglītības (no 5.-12.klasei) vai vidējās 
profesionālās izglītības iestādē, sociālo palīdzību, mēnesī izglīto-
jamajam piešķirot pārtikas paku 30 EUR vērtībā.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 
2021 gadā.
Nepiemērot nokavējuma naudu un pārcelt 2021. gada nekustamā īpa-
šuma nodokļa 1., 2. un 3. ceturkšņa maksājumus līdz 2021. g. 15. no-
vembrim.
 Par Krimuldas novada būvvaldes 2020.g. 30.oktobra lēmumu 
Nr. 21 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu n/ī “Lielvie-
šas””.
Krimuldas novada būvvaldes 2020.g. 30.oktobra lēmumu Nr. 21, “Par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu n/ī “Lielviešas”, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov.” atstāt negrozītu, bet SIA “AIM īpašumi”, juri-
diskā adrese: Ūnijas iela 29A-15, Rīga, LV-1039, sūdzību noraidīt.
 Par Krimuldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna kon-
statējumu daļas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu:
 1.1. Krimuldas novada pašvaldības institūcijas (1.pielikums);
 1.2. Krimuldas novada pašvaldības manta (2.pielikums):

1.2.1. Būves (2.pielikums – 1. – 4. saraksts);
1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 5.saraksts);
1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 6. – 7. saraksts);
1.2.4  Kustamie īpašumi (2.pielikums – 8. – 14. saraksts);

 1.3. Krimuldas novada pašvaldības saistības (3.pielikums):
1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:
 1.3.1.1.1. Aizņēmumi (3.pielikums – 1.tabula);
 1.3.1.1.2. Galvojumi (3.pielikums – 2.tabula);
 1.3.1.1.3. Citas ilgtermiņa saistības (3.pielikums – 3.tabula);

 1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības 
projekti:
 1.3.2.1.1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu 

gadu laikā (3.pielikums -4. tabula); 
 1.3.2.1.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpinā-

ta (3.pielikums – 5. tabula);
 1.3.2.1.3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti 

vai nav noslēgti līgumi (3.pielikums – 6. tabula);
1.3.3. Īstermiņa saistības (3.pielikums – 7. tabula).

2. Piecu darbdienu laikā Lietvedības nodaļai publicēt šo lēmumu un 
reorganizācijas plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē 
un reorganizācijas plāna konstatējumu daļu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, un Siguldas novada pašvaldībai.

 Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Kri-
muldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu klasificēšanas saraksta apstiprināšanu  DOME NOLEMJ: 
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2015. sēdes 
lēmumā “Par Krimuldas novada pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta apstiprinā-
šanu”, izsakot jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu 
Nr.1. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
Piešķirt līdzekļus doktorāta ēkas, adrese: Saules iela 1a, Ragana, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., (budžeta struktūrvienība „Krimuldas 

doktorāts”) 4 000 EUR apkures skursteņa remontam.
 Par aizdevuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada 
pašvaldības investīciju projektam “Dienas aprūpes centrs perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas 
novadā”.
1. Projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē 100 000 

EUR apmērā.
2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu 

termiņu. Paredzētais atmaksas termiņš līdz 20.12.2026..
3. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums EUR 100 000 EUR 

un aizņēmuma apmaksas garantijas Krimuldas novada pašvaldības 
budžets.

4. Projekta neattiecināmās izmaksas tiks nodrošinātas no Krimuldas 
novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

5. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt saskaņošanai Siguldas novadā 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai.

 Par finansējuma apstiprināšanu projektu pieteikumiem “Par 
Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām 
organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām or-
ganizācijām) 
1. Saskaņā ar Attīstības nodaļas sniegto atzinumu un Finanšu komi-

tejas 17.02.2021. lēmumu, piešķirt visu vai daļēju finansējumu vai 
atteikt piešķirt finansējumu:

 1.1. Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”, projekts: Līnijdejo-
tāju sadejošanās Inciema estrādē un Krimuldas Tautas namā – ne-
piešķirt finansējumu;

 1.2. Biedrība “Kultūra.Vide. Sabiedrība”, projekts: Jaunas prasmes 
dod jaunas iespējas – piešķirt līdzfinansējumu 6700 EUR apmērā;

 1.3. Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta 
biedrība, projekts: Vasaras nometne “Muzicēsim kopā” – piešķirt 
līdzfinansējumu 1750 EUR apmērā;

 1.4. Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto 
biedrība “Kamolītis”, projekts: Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Kurzemi – piešķirt līdzfinansējumu 500 EUR apmērā;

 1.5. Biedrība VPDK Lēdurga, projekts: Darām, jo tikai kopa ska-
nam – piešķirt līdzfinansējumu 1410 EUR apmērā;

 1.6. Lēdurgas evaņģēliski luteriskā draudze, projekts: Lēdurgas 
evaņģēliski luteriskā baznīcas ieejas durvju portāla atjaunošana – 
piešķirt līdzfinansējumu 3600 EUR apmērā;

 1.7. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemi – piešķirt līdzfinansē-
jumu 300 EUR apmērā;

 1.8. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Austrumkursas augstieni – piešķirt 
līdzfinansējumu 350 EUR apmērā

 1.9. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Aprīko-
juma iegāde kluba darbības nodrošināšanai – nepiešķirt finansēju-
mu;

 1.10. Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS”, projekts: “Kā 
spārnos”  R.Ezeras un J.Osmaņa dzejas uzvedumi – nepiešķirt fi-
nansējumu;

 1.11. Biedrība Kaļvu keramika, projekts: Keramikas darbnīcas ap-
kures sistēmas nomaiņa keramikas radošo nodarbību nodrošināša-
nai – nepiešķirt finansējumu;

 1.12. Biedrība Raganu parks kā kolekcija, projekts: Latvijas lauku 
ainavas lielskulptūra Tilts - nepiešķirt finansējumu.

2. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus par pieņemto lēmu-
mu, nodrošināt līgumu sagatavošanu līdzfinansējuma saņemšanai, 
informēt par projektu ieviešanu. 

 Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma bi-
ļešu cenu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma 

biļešu cenas no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim (pielikums nr.1 Lēdurgas 
Dendroparks apmeklējuma biļešu cenrādis 01.04.–31.10.).

2. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparka apmeklējums 
biļešu cenas no 1. novembra līdz 31. martam (pielikums nr.2 Lēdu-
rgas Dendroparka apmeklējuma biļešu cenrādis 01.11. –31.03.).

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krimuldas novada domes 29.03.2019. 
lēmumu “Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklēju-
ma biļešu cenu apstiprināšanu” apstiprināto Lēdurgas Dendropar-
ka apmeklējuma biļešu cenrādi.

 Domes kārtējā sēde 26.martā 1000 
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KRIMULDAS NOVADA DOME

APSTIPRINĀTI ar KND 29.01.2021. sēdes lēmumu 

Krimuldas novada domes saistošie noteikumi 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”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2014. g. 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifi-
kācijas kartes lietošanas noteikumi”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada pašvaldības 2014. g. 28. aprīļa sais-
tošos noteikumus Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”, jo ar šiem 
saistošajiem noteikumiem regulētie jautājumi tiks regulēti ar Krimuldas novada pašvaldības izdotu iekšēju nor-
matīvo aktu.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Krimuldas novada domes saistošie noteikumi 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” atzīst par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2014. g. 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 
15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”.

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

Nav  ietekmes.

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

Nav  ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumi izpildi nodrošinās  Krimuldas novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 29.01.2021. sēdes lēmumu 

Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 
 „Par Krimuldas novada domes 2015.g. 31.jūlija saistošo noteikumu Nr. 10

“Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu”  
atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2015. g. 31.jūlija saistošos noteikumus Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmai-
nā Krimulda” izmantošanu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada pašvaldības 2015.g. 31.jūlija saistošos 
noteikumus Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu”, jo Krimuldas novada 
domes darbā ilgstoši nav nepieciešamība tos piemērot un novada zīmols “Teiksmainā Krimulda” netiek lietots.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.3“Par Krimuldas novada domes 2015.g. 31.jūlija saistošo notei-
kumu Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem” atzīst par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 2015. g. 31. jūlija saistošos noteikumus Nr. 10 “Par 
Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu”.

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

Nav  ietekmes.

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

Nav  ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumi izpildi nodrošinās  Krimuldas novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Sprīdīši”, Lode, 
 Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0113, platība 0,5458 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīga-
jām personām līdz 2021. g. 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 540 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2021. g. 7. aprīlī plkst. 15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. g. 1. aprīļa plkst. 15.00. Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba 
laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 154 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta 
pirkuma summā. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē (www.krimulda.lv)
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Izdarīt Krimuldas novada domes 2015. g. 30.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Krimuldas novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus gro-
zījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā re-

dakcijā:
 “Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da-

ļas 7.punktu, Sociālo  pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33. panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu, Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 11.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu un 25.²panta piekto daļu,  Minis-
tru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par soci-
ālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.un 31¹. punktiem, un Ministru ka-
bineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 
78.punktu.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
 “1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka soci-

ālās palīdzības pabalstu piešķiršanas un saņemšanas kārtību Kri-
muldas novada pašvaldībā, sociālās palīdzības pabalstu veidus un 
apmērus, kā arī kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt sociālās 
palīdzības pabalstus un to pārsūdzēšanas kārtību.”.  

3. Svītrot saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktu.
4. Svītrot saistošo noteikumu 14.punktu.

5. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu.
6. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
 “18. Maznodrošināts statuss tiek piešķirts mājsaimniecībām, kuru 

ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 340 pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 238 pārējām per-
sonām mājsaimniecībā.”.

7. Svītrot saistošo noteikumu 19.punktu.
8. Svītrot saistošo noteikumu V. nodaļu.
9. Izteikt saistošo noteikumu 46.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
 “46.1.Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe ir  820,05 
EUR.”

10. Izteikt saistošo noteikumu 46.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 “46.2. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilnga-

dību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe ir  218 EUR apmērā, 
personām ar invaliditāti kopš bērnības 327 EUR”

11. Izteikt saistošo noteikumu 46.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
 “46.3. Pabalsts izglītības iegūšanai paredzēts ikmēneša izdevu-

miem, ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gā-
dības palikušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionā-
lās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā saskaņā ar izglītības 
jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un sekmīgi 
apgūst izglītības programmu un par kuru Krimuldas novada Bā-
riņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi ir 109 
EUR, personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163 EUR.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Satversmes tiesa 2020.gada 16.jūlijā pieņēma spriedumu lietā, kur pēc Latvijas Republikas tiesībsarga pieteiku-
ma par Latvijas Satversmei neatbilstošu atzītas sociālā nodrošinājuma normas – garantētā minimālā ienākuma 
līmenis, trūcīgas personas ienākumu līmenis un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kas nosaka būtis-
kas izmaiņas un pabalsta apmēru paaugstināšanu mazaizsargātajām iedzīvotāju kategorijām 2021.gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālās palīdzības pārejas perioda vadlīnijām un 
likumu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas pieņemti 24.11.2020. un stāsies 
spēkā ar 01.01.2021., kas nosaka, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos no 2021.gada 1.janvāra  jānosaka maz-
nodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, kas var būt ne augstāks par 436 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Kā arī vēlams maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni nenoteikt zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgāka-
jām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību. 
Lai nodrošinātu pašvaldības mazaizsargāto personu interešu aizsardzību, izstrādātais saistošo noteikumu 
projekts nosaka paaugstināt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas ienākumu līmeni līdz 
340 euro.
Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmie-
rināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par maznodrošinā-
tām atzītās ģimenes (personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan 
valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Projektā noteikts pabalstu saņemšanas precizējums saistībā ar uzkrājumu noteiktām personu kategorijām un 
paaugstināts maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas ienākumu līmenis līdz 340 euro.

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

Saistošo noteikumu projekta izpilde nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošo noteikumu projekts neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši Krimuldas novada Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 18.12.2020. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 29.01.2021. sēdes lēmumu 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

Grozījumi Krimuldas novada domes 2015. g. 30.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2 

 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  
Sociālo  pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, 35.pantu,  

36.panta sesto daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu,  
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu un 25.²panta piekto daļu,   

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857  
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,  

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.un 31¹. punktiem,  
un Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma ar nosaukumu un adresi “Garāža Nr. 3”, Inciemā, Krimuldas 
pagastā, Krimuldas novadā,  kadastra Nr. 8068 005 0303, rakstisku 
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 0,0113 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8068 005 0303, un uz zemes vienības esošās garāžu 
ēkas, kadastra apzīmējums 8068 005 0303 001. 
Izsoles sākumcena – 2 040  EUR.   
Izsoles minimālais solis - 200 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos no-
teiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. g. 1. aprīļa plkst. 15.00 Krimuldas 
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo 
darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 204 EUR līdz pieteikuma iesniegša-
nai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, re-
ģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvājumi tiks atvērti 2021. g. 7. aprīlī plkst. 14.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskai-
tīta pirkuma summā. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojo-
ties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tī-
mekļvietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma “Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  
kadastra Nr.8068 008 0192, platība 2,21 ha, rakstisku izsoli ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena – 5 060  EUR.  

Izsoles minimālais solis - 500 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos no-
teiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. g. 1. aprīļa plkst. 15.00 Krimuldas 
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo 
darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 506 EUR līdz pieteikuma iesniegša-
nai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, re-
ģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. g. 7. aprīlī plkst. 14.30 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskai-
tīta pirkuma summā. 

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojo-
ties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tī-
mekļvietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko divu cirsmu rakstisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. Cirsmas atrodas nekustamajā īpašumā “Mežs pie 
Dūmiņiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
Nr. 8068 002 0223, un tiks izsolītas kā divi atsevišķi objekti:
1. objekts: izcērtamā platība 1,53 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-

kumcena) bez PVN  18 840 EUR, 

 izsoles minimālais solis 500 EUR.

2. objekts: izcērtamā platība 1,32 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-
kumcena) bez PVN  6 770 EUR, 

 izsoles minimālais solis 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontakt-
informāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mežs pie Dūmiņiem”, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, cirsmu rakstiskā izsole. Izsoles 
objekts Nr. ___. Neatvērt pirms izsoles” var iesūtīt vai iesniegt līdz 2021. 
g. 22. marta plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 10% no izsoles objekta nosacītās cenas jāiemak-
sā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu 
kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. g. 23. martā plkst. 14.00 Krimuldas no-
vada 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 Krimuldas novada pašvaldības tī-
mekļvietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Lejiņas”, 
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0475, 
platība 1,96 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tie-
sīgajām personām līdz 2021. gada 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums 
par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 440 EUR.   
Izsoles solis – 100 EUR.                        
Izsole notiks 2021. g. 7. aprīlī plkst. 15.00 Krimuldas novada domes tel-
pās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. g. 1. aprīļa plkst. 15.00. Krimuldas no-
vada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 744 EUR līdz pieteikuma iesniegša-
nai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, re-
ģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ie-
skaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu 
nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās aug-
stākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, 
nomaksas terminš – divi gadi.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojo-
ties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tī-
mekļvietnē (www.krimulda.lv)
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Satraucošas situācijas 
pārvarēšana

Gādājiet par sevi
Garīgās veselības problēmas ir bieži sastopamas. Šeit ir daži 
padomi, kā samazināt stresu un veicināt labsajūtu.

Apstājieties. Ieelpojiet. Apdomājiet
Lēni ieelpojiet caur degunu, pēc tam lēni izelpojiet.
Lēna elpošana ir viens no labākajiem veidiem, kā samazināt 
stresu un atslābināt ķermeni.
Pievērsiet uzmanību tam, kā jūtaties un ko domājat, neko ne-
kritizējot. Neatbildiet un nereaģējiet uz šīm domām vai sajū-
tām, bet ievērojiet tās un ļaujiet tām iet.

Sazinieties ar citiem
Var palīdzēt sarunas ar cilvēkiem, kam uzticaties. Uzturiet re-
gulāru saskarsmi ar sev tuviem cilvēkiem. Pastāstiet viņiem, 
kā jūtaties, un dalieties ar savām raizēm.

Uzturiet veselīgus ieradumus
DARIET:
• celieties un ejiet gulēt katru dienu vienā un tajā pašā laikā;
• sekojiet personīgajai higiēnai;
• ēdiet veselīgas maltītes regulāros laikos;
• regulāri nodarbojieties ar fiziskajām aktivitātēm. Palīdzēs 

pat 3–4 minūšu ilgas vieglas fiziskās aktivitātes, piemē-
ram, iešana vai stiepšanās;

• atvēliet laiku gan darbam, gan atpūtai;
• nodarbojieties ar lietām, kas jums patīk;
• regulāri veidojiet pārtraukumus no aktivitātēm pie ekrāna.
NEDARIET:
• nelietojiet alkoholu un zāles, lai cīnītos ar bailēm, satrau-

kumu, garlaicību un sociālo izolētību.

Mīliet sevi un citus
Negaidiet no sevis pārāk daudz grūtās dienās. Pieņemiet to, ka 
dažās dienās varat būt daudz produktīvāks nekā citās. 
Mēģiniet samazināt laiku, kad skatāties, lasāt vai klausāties 
ziņas, kas jums izraisa nemieru vai liek justies satrauktam. 
Meklējiet jaunāko informāciju no uzticamiem avotiem no-
teiktā dienas laikā.
Palīdzēšana citiem var būt noderīga arī jums pašam. Ja varat, 
piedāvājiet atbalstu tādiem cilvēkiem savā kopienā, kuriem tā 
ir nepieciešama.

Lūdziet palīdzību, ja to vajag
Nevilcinieties meklēt profesionālu palīdzību, ja domājat, ka tā 
jums varētu būt nepieciešama. Labs sākums ir jūsu vietējais 
veselības aprūpes speciālists. Arī palīdzības līnijas var sniegt 
noderīgu atbalstu.

SAZIŅAI
• Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs rast atbildes uz bie-

žāk uzdotajiem jautājumiem par Covid-19 – 8345. 24/7.
• SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslim-

šanu ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu – 
67387661. Darba dienās: 8.30–17.00.

• Lai pieteiktos vakcīnai pret Covid-19 un saņemtu atbil-
des uz aktuālajiem jautājumiem par vakcinācijas proce-
su – 8989. 

 Darba dienās: 8.00–20.00; brīvdienās: 9.00 -17.00.
• Pieteikšanās valsts apmaksāto Covid-19 analīžu veikša-

nai – 8303. 
 Darba dienās: 8.00–18.00; sestdienās: 9.00–14.00.
• Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatū-

ra, elpas trūkums) – 113. 24/7.
www.covid-19.gov.lv
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

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

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

Draudzes mācītāja mob.t. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies 
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze! 

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

plkst. 11.00.
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

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

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.

Mācītājs Osvalds Miglons

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

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

“…un balti vēji klusām meža malā stāv, 
Jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt…”

(O.Vācietis.)

Izsakām līdzjūtību Alisei Celmai,  
no tēva atvadoties.

Veco ļaužu mītnes “Pēterupe” 
 darbinieku kolektīvs

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

LĪDZJŪTĪBAS
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
  /N.Dzirkale./

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
ilggadējai kolēģei Mārai Krastiņai  

vīru aizsaulē pavadot. 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” kolektīvs

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
  /A.Vējāns./

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Mārai Krastiņai, atvadoties no dzīvesbiedra 

Valda Krastiņa. 
Bijušās darba kolēģes Marta, Dace, Dzintra,  

Inta, Māra un Helēna

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

Izsakām līdzjūtību Valda Krastiņa 
ģimenei. 

Līvānu māju kaimiņi Raganā

Jā, gadi aizlido ar putna spārniem,
Un katrs gads sev aiznes kaut ko līdzi.
Par spīti dzīves vējiem skarbiem
Tiem cauri atmiņas kā dzintars mirdz.

Sirsnīgi sveicieni marta 
gaviļniekiem:

Alisei Grīnbergai,
Anastasijai Suķei,
Velgai Vitkovskai,
Mārai Polānei,
Dainim Spuravam,
Ritai Rudzītei,
Jānim Blatam,
Ritai Stakai,
Jurim Skadiņam,
Zaigai Krūmiņai,
Konstantīnai Jēkabsonei,
Aivaram Balodim

nozīmīgajās jubilejās!

Traktortehnikas 
skate

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) 
atklāj lauksaimniecības sezonas sāku-
mu, kad būs iespēja maksimāli tuvu 
traktortehnikas atrašanās vietai veikt 
valsts tehnisko apskati. 

Sākas traktortehnikas valsts teh-
nisko apskašu sezona

https://www.vtua.gov.lv/valsts-teh-
niska-uzraudziba/jaunumi/sakas-trak-
tortehnikas-valsts-tehnisko-apskasu-
sezona?id=12050

Kā var uzzināt par traktortehnikas 
valsts tehnisko apskati?

https://www.vtua.gov.lv/valsts-teh-
niska-uzraudziba/jaunumi/ka-var-uzzi-
nat-par-traktortehnikas-valsts-tehnis-
ko-apskati-?id=12052

Jānis Mergups–Kutraitis
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras

sabiedrisko attiecību speciālists
mob.t.26397648, e-pasts: janis.mergups@

vtua.gov.lv
www.vtua.gov.lv | Twitter: @vtua

Zemes stunda 
27. martā

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas 
iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes 
stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslē-
dzot vai iespējami samazinot apgais-
mojumu. Šogad Zemes stundas galvenā 
tēma ir dabas daudzveidības izzušana 
un aicinājums steidzami rīkoties, īsteno-
jot dabas saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus un klimata pārmaiņu mazinā-
šanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina 
solidaritāti un demonstrē organizāciju, 
uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un iz-
pratni par dzīvās dabas stāvokli.

Bioloģiskās daudzveidības mērķu īsteno-
šanas novērtējums liecina, ka mēs neesam 
sasnieguši iepriekšējās desmitgadēs starp-
tautiski izvirzītos mērķus problēmas mazi-
nāšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas Ko-
misijai par dabas stāvokli neuzrāda apmie-
rinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda 
izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, 
zinātnes un izglītības institūciju, valdību 
lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sa-
sniegšanai nākamajā desmitgadē.

“Latvijā lielu popularitāti ir guvuši biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanas pasāku-
mi mežos, purvos un pļavās, kad brīvprātī-
gie ekspertu vadībā piedalās biotopu atjau-
nošanas darbos. Arī šogad Pasaules Dabas 
Fonds sadarbībā ar partneriem plāno vēl 
aktīvāk īstenot “Daru labu dabai” iniciatī-
vas pasākumus, kā arī izzinošos pārgājie-
nus dabā. Lai arī klātienes pasākumu orga-
nizēšana vēl ir ierobežota, mums visiem ir 
iespēja pievienoties Zemes stundas akcijai, 
kas ir par ikviena rūpēm un apņemšanos 
uzlabot dzīvās dabas stāvokli,” aicina Elīna 
Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda pārstāve.

Vairāk informācijas www.pdf.lv


