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Atkritumu savākšanas un
labiekārtošanas talka

Līdz 24. aprīlim visiem talkotājiem ir
iespēja pieteikt savas talkas talkošanas
tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas
lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli
Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi
reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā
vienotos Latvijas sakopšanā.

Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan
apskatīties “Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās Talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto
sociālās distancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā
SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu var atzīmēt tie, kuri dosies
talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs
interaktīvās Lielās Talkas kartes, kurās var
pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu
savākšanas talku:
“Lielās Talkas’21 karte” talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu
savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas
vai apvienotās talkas labiekārtošanas un
atkritumu savākšanas talkas: https://talkas.

lv/liela-talka/pieteikt-talku/
“Solo Talkas’21 karte” savas talkas ir
aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā
un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai
savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam
Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://
talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/
(zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie
atkritumi jānogādā oficiālajās talkošanas
vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas
kartē)
“Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā
veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu
īpaši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/
Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par
zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi
kopā”, jo ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko
valsti pasaulē.

Kā talkot COVID-19 laikā?

• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot
savas mājas apkārti;

• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas,
ievērojiet vismaz divu metru distanci;
• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene
kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas
mājsaimniecības pārstāvjiem.
Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet
arī mums talkas@talkas.lv un projects@
talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācijai:
Nikola Matjušenko
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
mob.26431149

Ikgadējā lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija
Krimuldas novadā
Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA "ZAAO" no
2021. g. 29. aprīļa līdz 10. maijam rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju Krimuldas novada iedzīvotājiem. Šīs akcijas ietvaros Krimuldas novada pašvaldība vairākās 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, būvgružus, dažāda veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida
ķīmiskām 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.
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Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu
uz pašvaldību, kurā pieder īpašums
Šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 5. jūnija
pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā
viņiem pieder nekustamais īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.
Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, iesniedzot iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas
dokumentu uzrādot vai nu pasi vai personas apliecību. Līdz ar to
atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz
deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso.
Informāciju par vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes saņems tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams
noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai pa Centrālās vēlēšanu
komisijas uzziņu tālr. 67049999.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija
veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību
vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās

teritorijās – sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un
šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu
apgabala robežās.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri
bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas
(šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Atgādinām, ka līdz 24. aprīlim vēlētāji ārvalstīs var arī izmantot
iespēju pieteikties balsošanai pa pastu.
Vairāk par šo iespēju www.cvk.lv.
Video: https://youtu.be/Uk87Q7CGGG4
Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv

Aicina iedzīvotājus iesaistīties
Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
8. martā uzsākta iedzīvotāju aptauja, kurā savu viedokli aicināti izteikt Inčukalna, Mālpils, Krimuldas un Siguldas novada iedzīvotāji, lai izvirzītu jaunveidojamā Siguldas novada attīstības
vīziju un stratēģiskos 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 dažādu 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 jebkurā no novadu pašvaldību klientu centriem, kā arī izdrukātā veidā,
kas pieejams pašvaldību klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās
attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Un, balstoties uz normatīvajiem aktiem, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas
novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas

novadi, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19124 iedzīvotāji.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
https://freeonlinesurveys.com/s/bP8RXsSK - Elektroniskā aptauja
linkam
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Siguldas novada ziņas
Siguldas Jaunā pils pošas atvēršanai

Siguldas Jaunajā pilī pēc vērienīgās rekonstrukcijas notiek labiekārtošanas darbi, lai, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai,
tā atkal vērtu durvis apmeklētājiem ar plašu kultūras piedāvājumu. Pirmo reizi Siguldas Jaunajā pilī būs skatāma ekspozīcija, kas
vēstīs par pils un Siguldas vēsturi, būs pieejamas telpas māksliniekiem izstāžu veidošanai, kā arī greznajās pils zālēs notiks koncerti un literārie lasījumi. Tāpat jau aprīļa vidū Siguldas Jaunajā
pilī atgriezīsies laulību ceremonijas, dodot iespēju gredzenus mīt
jaunlaulātajiem no visas Latvijas, jo pils jau agrāk ir bijusi viena no
iecienītākajām laulību ceremoniju vietām.
Siguldas Jaunā pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,
tāpēc pils restaurācijas laikā īpaša vērība pievērsta tieši unikālā
pils interjera saglabāšanai un atjaunošanai, jo Latvijas arhitektūras
vēsturē tas vērtējams kā unikāla nacionālā romantisma interjera
pērle. Siguldas Jaunās pils pastāvēšanas laikā tā pārbūvēta vairākas reizes, taču šobrīd tā atjaunota kā precīza kopija 1937. gada
pārbūvei, kas noritēja izcilā arhitekta Alfrēda Birkhāna vadībā,
pilī saimniekojot Latvijas preses biedrībai. Tolaik pils interjera veidošanā tika iesaistīti zināmi latviešu mākslinieki, kuru darbi pilī
skatāmi vēl šobrīd. Pils svētku zāles četrās koka intarsijās skatāmi
izcilā latviešu glezniecības vecmeistara Niklāva Strunkes darbi,
savukārt sienu gleznojumu vidū ir tādi autori kā Kārlis Sūniņš un
Teodors Ozoliņš.
Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas darbus veikusi
“ReRe Grupa”. Restaurācijas laikā veikta pils torņa fasāžu rekonstrukcija un noņemtas būvniecības sastatnes, paralēli tam veikta arī
pils torņa iekštelpas koka vītņu kāpņu restaurācija, pils otrā stāva
balkona atjaunošanas darbi, pils galvenās ieejas kāpņu un lieveņa
izbūve.
Pilī izbūvēta jauna ventilācijas un apkures sistēma, kā arī veikti
fasādes atjaunošanas darbi. Visas ieejas kāpnes Jaunās pils fasādēs
ir vai nu restaurētas, vai pārbūvētas. Tāpat pilnībā veikta jumta
konstrukciju un seguma restaurācija – nomainītas bojātās jumta
konstrukcijas un siltināts jumta pārsegums, kā arī veikta jumta seguma (skārda valcprofila) montāža.

Kalnu un distanču slēpošanas bāzēs šogad
kopumā pieaudzis slēpotāju skaits
Siguldā noslēgusies ziemas sporta veidu sezona! Lai arī šī ziemas sezona nebija tik mierīga un paredzama saistībā ar ārkārtējo
situāciju valstī, laikapstākļu ziņā tā lutināja visus ziemas aktīvo
sporta veidu cienītājus. Līdz ar liegumu sportot iekštelpās, kā arī
ar ceļošanas ierobežojumiem, šogad ziemas sporta veidi ieguva
lielu popularitāti tepat Latvijā, un Siguldas apkaimē esošajās kalnu
un distanču slēpošanas trasēs būtiski pieauga individuālo apmeklētāju skaits.
Siguldas novada ziemas sporta bāzes – Fischer Slēpošanas
centrs, Siguldas Pilsētas trase, Kaķīškalns, Kordes trase, kā arī
jaunveidojamā novadā esošās Rāmkalnu un Reiņa trase – šosezon
piedzīvoja lielu kalnu slēpotāju un distanču slēpotāju interesi.
Fischer Slēpošanas centrā apmeklētāju skaits pieauga par 30%,
būtiski palielinoties to klientu skaitam, kuri vēlējās apgūt distanču
slēpošanas prasmes. Pateicoties saldēšanas iekārtai, kas izbūvēta
zem 1,25 kilometru garās trases, šogad varēja slēpot 116 ziemas
dienas, kas ir līdz šim ilgākais slēpošanas periods trases vēsturē.
Siguldas Pilsētas trasē kopumā tika aizvadītas 103 aktīvas ziemas dienas, kas ir salīdzinoši gara ziema. Salīdzinot ar 2018./2019.
gada sezonu, šoziem individuālo apmeklētāju skaits pieauga par
30%. Ņemot vērā, ka Siguldas Pilsētas trase ir nacionālā sporta
bāze, daļu no laika trasē ikdienā trenējās arī Siguldas Sporta skolas
un Latvijas lielāko slēpošanas un snovbordu klubu dalībnieki.
Arī slēpošanas bāzei “Kaķītis” šī sezona ir aizritējusi ļoti veiksmīgi, ne tikai slēpotāju skaita ziņā, kas, salīdzinot ar 2018./2019.
gada sezonu, ir par aptuveni 35% lielāks, bet arī kopējā sezonas
norises bija ļoti pozitīva – tika apmācīti daudz jauno slēpotāju, kal-

na tehnika neniķojās un laikapstākļi bija sportam atbilstoši. Kopumā “Kaķītī” varēja slēpot 71 ziemas dienu.
Rāmkalnu trasē šo sezonu var uzskatīt par labāko trases pieredzē, jo apmeklētāju skaits pieauga pat par 50%, kā arī būtiski
palielinājās to klientu skaits, kuri vēlējās apgūt slēpošanu pie
instruktoriem. Šajā gadā tika uzsākta sadarbība ar sporta klubu
“Virsotne”, kas aizvadīja Rāmkalnos regulārus treniņus mazajiem
slēpotājiem.
Sezona tika veiksmīgi aizvadīta ne tikai labvēlīgo laikapstākļu
dēļ, bet arī tādēļ, ka Latvijas slēpošanas trašu asociācija, Latvijas
Slēpošanas federācija un Latvijas slēpošanas un snovborda asociācija panāca vienotu noteikumu izstrādi, kā rezultātā valdība lēma
par atbalstu slēpošanas trašu darbībai, ievērojot dažādus ierobežojumus un drošības pasākumus.

Siguldas ID kartes priekšrocības un atlaides
iedzīvotājiem
Siguldas novada pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kura ieviesusi
plašu iedzīvotāju lojalitātes programmu, kas veiksmīgi darbojas
jau turpat desmit gadus. ID karšu programma iedzīvotājiem dod
iespēju iegūt personalizētu ID karti, ar kuru var saņemt dažādas
atlaides pie novada uzņēmējiem, kā arī vērā ņemamas priekšrocības, apmeklējot vai piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos. Desmit gadu laikā šo karti izņēmuši 90% Siguldas novada
iedzīvotāju, apliecinot šīs kartes ilgtspējību un noderīgumu. Pērn
Siguldas ID karšu programmai pievienojās Krimuldas un Mālpils
novads.
Siguldas, Krimuldas un Mālpils ID kartes priekšrocības veido
divi bloki – pašvaldības un uzņēmēju piedāvātais. Uzņēmēju atlaides pieejamas visu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgi, taču pašvaldību piedāvātais pakalpojumu klāsts pieejamas tikai tā novada
ietvaros, kur iedzīvotājs deklarējies. Šobrīd ar ID karti pieejami
vairāk nekā 200 pakalpojumi un preces ar atlaidēm pie vairāk nekā
160 uzņēmumiem. Šogad programmai pievienojies interaktīvo tūrisma spēļu uzņēmums “Vāvere.eu”, piedāvājot viena eiro atlaidi
iedzīvotājiem ar Siguldas ID karti. Tāpat ID karšu programmai
pievienojies restorāns-krodziņš “Pie Brāļa” Inčukalna novadā, piedāvājot 10% atlaidi ēdienkartei un dzērienkartei. Ar Siguldas ID
karti atlaides kopš pagājušā gada vidus iespējams iegūt jau virknē
Krimuldas un Mālpils uzņēmumu.
Kopumā līdz šā gada aprīlim personalizētās ID kartes saņēmuši
15 608 Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada iedzīvotāji.

Iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu infrastruktūras sakārtošanai
Tuvojoties būvniecības sezonai, Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu infrastruktūras objektu būvniecībai un remontdarbiem Siguldas novada teritorijā. Tādējādi novadnieku īpašumā esošās koplietojamās teritorijas ir iespējams sakārtot pat ar
90% pašvaldības līdzfinansējumu. Pērn turpat 130 tūkstošus eiro
līdzfinansējumu saņēma Melioratoru ielas 2 un Pulkveža Brieža
ielas 80 daudzdzīvokļu māju biedrības, kuras atjaunoja apakšzemes komunikācijas, sakārtojot iekšpagalmu un autostāvvietas ar
bruģa segumu.
Siguldas novada pašvaldība jau vairāk nekā desmit gadus piedāvā iespēju daudzdzīvokļu namu īpašniekiem saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu līdz pat 90% novada publiskās infrastruktūras
sakārtošanai, veicot iebraucamo ceļu un daudzdzīvokļu māju stāvlaukumu pārbūvi. Tāpat līdzfinansējums pieejams arī centralizēto
ūdens un kanalizācijas tīklu pievadu sakārtošanai. Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējuma apjoms ir vērā ņemams un ļauj ietaupīt
iedzīvotājiem, vienlaicīgi izbūvējot kvalitatīvu, ikdienā visvairāk
lietojamo infrastruktūru, uzlabojot vides kvalitāti un padarot dzīves telpu pievilcīgāku.
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Piesaki bērnu reģistrācijai rindā
Krimuldas novada PII izmantojot
e-pakalpojumu
Krimuldas novada pašvaldība nodrošina e-pakalpojumu bērnu reģistrācijai rindā uz Krimuldas novada pirmsskolas izglītības
iestādēm. Pakalpojums pieejams portālā epakalpojumi.lv sadaļā Pirmsskolu pieteikumu reģistrs.

Izmantojot e-pakalpojumu iespējams:
• reģistrēt jaunu pieteikumu bērna uzņemšanai izvēlētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
• norādīt un mainīt kontaktinformāciju pašvaldības saziņai par
bērna uzaicināšanu uz pirmsskolas izglītības iestādi;
• apskatīt un labot pieteikumā norādītos datus – vēlamās iestādes
un mācību uzsākšanas gadu bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
• iespēja apskatīt izvēlētās pašvaldības pirmsskolu pieteikumu
reģistru – visus aktīvos pieteikumus bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs.
Bērna vieta rindā ir attēlota pēc bērna dzimšanas gada un pieteikuma reģistrācijas datuma starp šajā gadā dzimušajiem bērniem.
Autorizēties portālā iespējams, izmantojot:
• e-paraksta viedkarti, ko izsniedzis LVRTC;
• e-ID identifikācijas karti;
• piedāvātās internetbankas.
Iesniegumu par bērna uzņemšanu rindā papīra formātā var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.
Detalizēta informācija par bērnu uzņemšanu Krimuldas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs atrodama saistošajos noteikumos
„Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”, kurus var apskatīt www.krimulda.lv sadaļā Saistošie noteikumi.

Publiskā apspriešana par
dzīvnieku apskates un atpūtas
parka būvniecības ieceri
Krimuldas pagasta “Vecšicās”
Krimuldas novada pašvaldība informē 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 pilnvarotā persona S. Balčūns tālr. 29172262
Būvniecības ieceres izstrādātājs:
Būvprojekta vad.arhitekts U. Liepa sertifikāts Nr.1-00002
Ar būvniecības ieceri var iepazīties:
1. Interneta mājas lapā 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.
plkst.  17.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ievērojot visus valstī
noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus, norādījumus.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par ceļa būvniecības ieceri var iesniegt Krimuldas novada 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

NVA aicina darba devējus pieteikt
darba vietas skolēniem
vasaras brīvlaikā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no
7. līdz 23. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2021. gada vasarā.
Pieteikties pasākuma īstenošanai darba devēji aicināti tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir plānota darba vietu izveide skolēniem. Pieteikumu, piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu darba devēji var iesniegt NVA filiālē klātienē, nogādāt
pa pastu vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pasta adresi, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisku parakstu. Visu NVA filiāļu
kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt
valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.
Īstenojot NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, darba
devējs saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi
skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba
vietā. NVA maksās arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam.
Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba
laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro
pirms nodokļu nomaksas.
Šovasar “Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” NVA plāno nodarbināt 6938 skolēnus vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot).
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma norise plānota no 1.jūnija
līdz 31.augustam, tomēr pasākuma norises laika grafikā var tikt veiktas izmaiņas, ja epidemioloģiskā situācija valstī būs nelabvēlīga.
Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem un pieteikuma dokumentu formas pieejamas NVA tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju darbu”: https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba.
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Dzīvē ir tik daudz labā!
Latvijas veselības nozares nozīmīgākais pasākums “Gada balva medicīnā”
šogad norisinājās jau 11. reizi, un tajā 15
nominācijās tika godināti pērnā gada labākie ārsti, mediķi, slimnīcu darbinieki,
veselības iestādes un docētāji. Starp laureātiem nominācijā “Gada zobārsts 2020”
tika sveikta Siguldas zobārstniecības “KF
Dental” zobārste Dana Burtnieka.

Dana Burtnieka 2016. gadā absolvējusi
Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fakultāti un kā savu pirmo darbavietu
izvēlējusies Siguldas zobārstniecību “KF
Dental”. Nemainīgā kolektīva sastāvā pavadīti pieci gadi, pakāpeniski palielinot
darba apjomu. “Ļoti nozīmīgs nopelns
zobārstniecības ikdienas darbā ir zobārstei
D. Burtniekai, jo tieši viņa kopš darba uzsākšanas pārņēmusi lielāko zobārstniecības
darba slodzi. Daktere vienmēr ir pretimnākoša un saprotoša, augsti tiek novērtētas
viņas prasmes komunikācijā ar bērniem,”
balvas saņēmēju raksturo SIA “KF Dental”
valdes priekšsēdētāja, novadniece Kariana
Freimane.
Saņemot apbalvojumu, D. Burtnieka izsaka vislielāko pateicību pacientiem, savai
ģimenei, īpaši mammai, kura ir ļoti daudz
darījusi, lai meita sasniegtu savus mērķus,
zobārstniecības “KF Dental” kolektīvam
un īpaši vadītājai Karianai Freimanei, apliecinot: “Ja darbā ir sajūta, ka esi mājās,
tad tā ir tava dvēseles vieta un viss izdodas
pats par sevi!”
Svinīgā “Gada balvas medicīnā 2020”
apbalvošanas ceremonija bija vērojama
27. martā televīzijas kanālā TV3 un Dana
Burtnieka bija vienīgā ārste, kura saņēmusi
apbalvojumu no Siguldas novada. “Gada
balvas medicīnā” pasniegšanas pasākumu
organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā
ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju,

kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.
Neliela saruna ar SIA “KF Dental” valdes priekšsēdētāju, novadnieci Karianu
Freimani.

Kādas ir sajūtas par tik augstu novērtējumu zobārstniecībā tieši jūsu vadītajā
iestādē?

Katrs novērtējums, augsts vai ne tik
augsts ir novērtējums. Darbs ar cilvēkiem
nekad nav bijis viegls. Vienam tu patiksi,
otram liksies nepietiekams. Protams, kam
tad nepatīk, ja viņa darbu novērtē pozitīvi –
arī mūsu gadījumā. Šajā profesijā galvenais
nav balva, galvenais ir tas, kā pēc apmeklējuma vai tā laikā jūtas pacients. Pie zobārsta reti kurš nāk ar labpatiku un tas ir tas
grūtākais – izprast pacienta baiļu iemeslu,
atrisināt problēmu ar kuru viņš ir ieradies
un veidot viņā jaunu izpratni par zobārsta
darbu un sajūtām. Sabiedrībā vēljoprojām
valda uzskats, ka zobārsts ir kaut kas briesmīgs. Tāpēc lielākā balva mūsu gadījumā
ir, ja pacients pēc katra nākamā apmeklējuma jūtas arvien drošāks. Tas nenovērtējami
atvieglo mūsu darbu.
SIA “KF Dental” Siguldas zobārstniecības
klīnika sesto gadu strādā Siguldā, izaugot
kolektīva un sniegto pakalpojumu jomā.
Kāds ir šis laiks, pastāstiet, lūdzu, par paveikto, sasniegto?

KF Dental klīnikā pieejama zobu terapeitiska ārstēšana kā bērniem tā pieaugušajiem, endodontija, zobu raušana protezēšana kā arī mutes dobuma higiēna.
Līdz 2020. gadam mēs vidēji varējām
sniegt akūtu palīdzību 250-300 pacientiem mēnesī, šobrīd esam palielinājušas
darba apjomu un spējam pieņemt līdz 500
pacientiem mēnesī. Tas ir liels ieguldījums
pacientu zobu veselībā.
Arī 2020. gada pavasarī, kad Covid 19
tikko tikai parādījās pie apvāršņa mēs tur-

Kariana Freimane un Dana Burtnieka

pinājām savu darbu, tajā laikā gan tikai ar
akūtiem gadījumiem, jo plānveida ārstēšana netika atļauta.

Ko nozīmē strādāt zobārstniecībā mūsdienās?

Darbs medicīnā nav iespējams ja neesi
tajā ar sirdi un dvēseli, tas prasa pilnu atdevi. Zobārstniecība ar katru gadu attīstās,
ir jāatrod laiks ne tikai ārstēt, ir jāpaspēj arī
apmeklēt kursi, semināri, kas nenotiek tikai
Latvijā. Ir jāaug un jāattīstās līdzi laikam,
lai spētu sniegt pacientiem labāko un jaunāko ko mūsdienu zobārstniecība piedāvā.

Kam jūs vēlaties izteikt pateicību par sasniegto?

Vislielākais paldies noteikti ir mūsu ģimenēm. Tie ir tie cilvēki, kas saprot un atbalsta
mūs brīžos, kad mājās pārnākam tikai vēlu
vakarā, pārgurušas, nerunīgas un briesmīgi
izsalkušas. Pēc darba dienas beigām reti kad
gribas ar kādu runāt, tāpēc bieži vien vienkārši gribas izbaudīt klusumu.
Tāpat sirsnīgs paldies visiem pacientiem,
kuri mums ir uzticējušies kopš pašas pirmās darba dienas.
Ko jūs gribat novēlēt novadniekiem?

Cilvēkiem šajā laikā noteikti novēlu ticēt vairāk savai iekšējai sirdsbalsij. Tā pat
novēlu domāt loģiski un izvērtēt visu ar
skaidru galvu. Ļoti daudz cilvēku šajā laikā ir zaudējuši savu cilvēcību, palikuši ļoti
cietsirdīgi. Nevajag visā saskatīt tikai slikto, dzīvē taču ir arī tik daudz labā.
Ticu un ceru, ka arī šis grūtais laiks paliks
mums visiem aiz muguras atstājot dziļas
brūces, bet jebkura brūce agri vai vēlu sadzīst. Esat saprotošāki, iejūtīgāki viens pret
otru, jo tikai labais vairo labo. Un, protams,
neaizmirstam regulāri apmeklēt zobārstu, jo
regularitāte vainagojas ar veseliem zobiem.
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Akcija „Rādi, ka neradi lieku!” aicina jauniešus domāt par aprites ekonomiku
Biedrības „Daibes ilgtspējas centrs” izstrādātās kampaņas „Radi, lieku neradot!”
tēls Žanis Neveisteris met izaicinājumu 13
- 19 gadīgajiem, lai caur radošu darbošanos jaunieši iepazītu aprites ekonomikas
pamatprincipus. Jau kopš janvāra vairāk kā
100 skolas visā Latvijā izmanto biedrības
sagatavoto online lekciju sēriju. Skolotāji
mācību procesā aicināti integrēt arī Žaņa
mestos izaicinājumus, lai radošā darbošanās vainagotos gan ar zināšanām, gan noderīgām balvām.
Žaņa Neveistera martā izaicinājuma jauniešus, aicinot aizdomāties par tādu nozīmīgu aprites ekonomikas terminu kā produkta dzīves cikls. Piedalīties varēja divos
variantos.
1. SPĒLĒJOT!  
• Jaunieši aicināti izspēlē spēli, kurā jāsaliek produkta dzīves cikls limonādes
bundžiņai, džinsu biksēm, hamburgerim
un mobilajam telefonam.
• Spēle atrodama:
https://produkta-dzives-cikls.urda.lv/.
• Kad spēle izspēlēta un cikli iepazīti, tad
jāuztaisa ekrānšāviņš kādam no rezultātiem.
2. IZPĒTOT!
• Jāizvēlas priekšmets, kurš ikdienā bieži
tiek lietots un kuru gribas izpētīt smalkāk, piemēram, dators, džinsu bikses vai
kaut vai skrituļdēlis.
• Jāizpēta no kādām detaļām attiecīgais

priekšmets sastāv, kur kas tiek ražots,
no kurienes atvests, kur tiek likt kopā un
zīmējot, līmējot vai ar video palīdzību
jāsaliek attiecīgā produkta dzīves cikls.

Kur jāiesūta?

Sastrādātais elektroniskā formātā jāiesūta līdz 15.aprīlim (ieskaitot) uz e-pastu:
izglitiba@zaao.lv vai Whatsapp ziņā uz
nr. 25459399, norādot precīzu informāciju:
vārds, uzvārds; izglītības iestādes nosaukumu, klase, telefona nr., e-pasts.
Noslēdzošajam izaicinājumam starts
tiks dots 15. aprīlī, kad jaunieši tiks aicināti
izveidot video, izmantojot Žaņa gifiņu (GIF
platformās atrodams pēc atslēgas vārdiem:
ZANIS un NEVEISTERIS), lai parādītu
apkārtējiem, kādas izvēles labāk veikt ikdienā, lai neradītu atkritumus. Izveidotais
video nekur nebūs jāiesūta, ar to būs jādalās
savos sociālajos tīklos (Instagram, Facebook, Tik Tok), izmantojot tēmturi #liekuneradot #zanis #neveisteris #URDA un ietagojot: FB: @urda.lv INST: @urda_dtp
Visu par akciju un kampaņu var uzzināt
dabas un tehnoloģiju parka „URDA” mājas
lapā: https://www.urda.lv/lv/zanis

Online video lekciju sērija

Jau kopš janvāra vairāk kā 100 skolas
visā Latvijā izmanto biedrības „Daibes
ilgtspējas centrs” sagatavoto online un tieš-

saistes lekciju sēriju 7.-12.klases skolēniem
par aprites ekonomiku. Lekcijas būvētas
uz kompetenču izglītības pamatprincipu
bāzes, kas nozīmē, ka aktualizētās vides
tēmas un uzdevumus skolotāji var ērti integrēt dažādos mācību jomu priekšmetos:
ķīmija, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas,
inženierzinības, sociālās zinības, ekonomika. Daļai lekciju var piekļūt dabas un tehnoloģiju parka „URDA” mājas lapā: https://
ej.uz/onlinevideolekcijas

Tiešsaistes sarunas ar sabiedrībā
zināmiem vides aktīvistiem

Kampaņas ietvaros paredzētas vēl trīs
tiešsaistes sarunas, kurām tiešraidē, kas
norisinās dabas un tehnoloģijas parka
“URDA” Facebook lapā:@URDA.LV pieslēgties var arī klases, kuras līdz noteiktajam datumam nebija pieteikušas dalību
kampaņā.
21. aprīlī plkst. 13.00 – tiešsaistes saruna ar Lauru Arnicāni par tēmu „Zero waste
dzīvesveids – ar ko sākt, kā noturēties, kā
nepārspīlēt”
Informācijai:
Liena Kreišmane,
25544338 vai daibesic@gmail.com.

Akcija „Rādi, ka lieku neradi!” tiek organizēta biedrības
„Daibes ilgtspējas centrs” realizētajā Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētajā projektā „Radi, lieku
neradot!” (projekta nr. 1-08/76/2020) ietvaros. Balviņās
„Gardu muti” garškopju sarūpētie dzērieni un „Labas
saknes” izauklētie dabai draudzīgie našķi.

Šopavasar LIAA biznesa inkubatoru atbalstam pieteikušies
854 jauno uzņēmēju
Šajā pavasarī 339 jaunie uzņēmēji pieteikušies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatora inkubācijas programmai un 515
pirmsinkubācijas programmai. No tiem 80 pieteikumi ir no ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem.
2020. gada rudenī tika saņemti 533 pieteikumi, bet 2020. gada pavasarī – 501
pieteikums. Šajā pavasarī LIAA inkubācijas programmā pieteikušies 339 jauni
uzņēmēji un 515 biznesa ideju autori pirmsinkubācijas programmā, kas kopā
veido 854 pieteikumus. Salīdzinot ar iepriekšējo pietiekšanos 2020. gada rudenī,
kopējais pieteikumu skaits palielinājies par 65 %, kas apliecina, ka pandēmijas
laikā interese par savas uzņēmējdarbības attīstību ir pieaugusi.
LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova pieteikumu skaitu komentē šādi: “Ar katru gadu redzam, ka LIAA biznesa inkubatora programmas kļūst populārākas un biznesa ideju autori un jaunie uzņēmēji
piesakās, lai izmantotu LIAA biznesa inkubatora programmu sniegtās iespējas
sava biznesa attīstīšanai. Šo programmu popularitāti un potenciālo dalībnieku
interesi veicina inkubatoru dalībnieku rezultāti, par kuriem runā gan LIAA,
gan pašu uzņēmumu sasniegumi pasaulē – spējot konkurēt globālā līmenī, tā
arī sasniegtie eksporta apjomi. Pēdējos 3 gados biznesa inkubatoru dalībnieku
eksporta apjomi sasnieguši vairāk nekā 125 milj. EUR.”
Arī šogad populārākie inkubatori inkubācijas programmai, ieskaitot diasporas iesniegumus, ir Radošo industriju (Rīga, 58 inkubācijas pieteikumi), Jūrmalas (39), Jelgavas (36), Siguldas (28), Valmieras (27) un Liepājas biznesa inkubatorā (28), bet salīdzinot ar citiem gadiem, vairāk pieteikumu saņēmis arī Ogres
biznesa inkubators (33). Kopumā visvairāk pieteikumu – gan inkubācijas, gan
pirmsinkubācijas, gan diasportu – saņēma Radošo industriju inkubators (164
pieteikumi), Jelgavas (88), Jūrmalas (89), Ogres (86), Liepājas (66) un Valmieras
biznesa inkubators (66).
Siguldas biznesa inkubatorā tika attīstīta arī ideja par šodien ļoti zināmo augļu biezeni “Rūdolfs” (SIA “Lat Eko Food”). 2019. gadā SIA “Lat Eko Food” bija
ceturtais lielākais eksportētājs starp visiem biznesa inkubatora dalībniekiem.
Uzņēmuma izveidotāja Evija Martinsone uzsver: “Dalība biznesa inkubatora

programmā dot straujāku izaugsmi. Iespēja saņemt Eiropas Savienības finansējumu ļauj atsperties, kas pašu spēkiem būtu daudz grūtāk. Tā ir iespēja, kas
jāizmanto visiem jaunajiem uzņēmumiem - jo, kad uzņēmums kļūst lielāks –
šādu atbalstu nav tik lielas iespēja saņemt. Neslinkojiet, neatlieciet, ne vienmēr
būs šādas iespējas.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere, uzņēmuma “MADARA Cosmetics” līdzīpašniece
un dibinātāja, izveidoja savu uzņēmumu 23 gadu vecumā. Šodien kosmētikas
zīmols “MÁDARA” ir viens no slavenākajiem mūsdienu Latvijas zīmoliem
un ir pieprasīts gan šeit, gan ārzemēs. Uzņēmēja saka: “Uzsākot biznesu, jaunam uzņēmējam atbalsts ir ļoti nepieciešams. Arī es, veidojot savu uzņēmumu
“MADARA Cosmetics”, aktīvi meklēju un izmantoju – inkubatora programmu, mentoringa un dažādu apmācību atbalsta iespējas. Tas ir apsveicami, ka no
valsts puses jaunajiem uzņēmējiem ir šādas strukturētās atbalsta programmas,
kurās tie iegūst dažādas zināšanas, saņem pieredzējušu nozares uzņēmēju padomus un var piesaistīt finanses, kas sevišķi svarīgi ir pašā uzņēmējdarbības
sākumā, kad lielākoties ir ideja, bet nav līdzekļu, kurus ieguldīt. Savukārt no
jauno uzņēmēju puses ir jāuzteic uzdrīkstēšanās – uzsākt savu biznesu. Vēlu
jaunajiem programmu dalībniekiem drošiem soļiem iet uz priekšu, uztvert ikdienas notikumus kā dzīvi, jo biznesā, tāpat kā dzīvē, ir dažādas dienas un nav
vienas receptes veiksmei. Tāpat novēlu izbaudīt, kā idejas pārtop jaudīgā darbā
un nes labumu ne tikai sev, bet arī apkārtējiem.”
Uzņemšanas rezultāti inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās būs zināmi 2021. gada maijā.
Mediju pieprasījumiem:
Elina Junolainena
Mob. tālrunis: 26406452
E:pasts: elina.junolainena@olsen.lv
Papildu informācija:
Beate Danusēviča
Biznesa inkubatoru departamenta vecākā projektu vadītāja
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Pavasari sagaidi aktīvi –
piedalies izaicinājumā “Sporta mēnesis Krimuldas novadā”
Aicinām Krimuldas novada iedzīvotājus un viesus no 5. aprīļa līdz 2. maijam
iepazīt Krimuldas novadu ejot, nūjojot,
skrienot un braucot ar velosipēdu, izaicinājumā “Sporta mēnesis Krimuldas
novadā”.

Piedalies izaicinājumā “Sporta mēnesis
Krimuldas novadā” vienā, divās vai visās
trīs aktivitāšu kategorijās izpildot nosacījumus, ka aktivitāte tiek veikta Krimuldas
novada teritorijā un vismaz trīs reizes vienas nedēļas ietvaros:
• ne mazāk kā 3 km dienā pastaigājoties
vai nūjojot;
• ne mazāk kā 3 km dienā skrienot;
• ne mazāk kā 10 km dienā braucot ar velosipēdu.
Piedaloties izaicinājumā izmanto pieejamo viedierīču aplikāciju iespējas, kuras
piedāvā uzskaitīt veiktās aktivitātes (piemēram Strava, Samsung Health). Uzsākot izaicinājuma izvēlēto aktivitāti ieslēdz atbilstošu aktivitāti aplikācijā un dodies dabā.

Lai piedalītos izaicinājumā nedēļas laikā nepieciešams veikt vismaz trīs aktivitātes (var piedalīties visās trīs aktivitāšu
kategorijās, galvenais ir izpildīt kategoriju nosacījumu par kilometrāžu). Nedēļas
veikuma ekrānšāviņi jānosūta uz e-pastu sports@krimulda.lv līdz katras svētdienas plkst. 23.59. Rezultāti tiks publicēti līdz
pirmdienas plkst. 17.00 Krimuldas novada
pašvaldības mājaslapā. Iesūtītajai informācijai jāietver dalībnieka vārdu, uzvārdu,
datumu, kad veikta aktivitāte, maršruts un
tā garums. Aktivitāte jāveic Krimuldas novada teritorijā.
Ja publicē informāciju, kas saistīta ar izaicinājumu savos sociālo tīklu kontos,
aicinām pievienot kādu no mirkļbirkām –
#IzaiciniTeiksmainoPavasari #TeiksmaināSporta #TeiksmainaisSporto
Šajā laikā fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas ikvienam, lai uzlabotu gan savu
fizisko, gan mentālo veselības stāvokli. Ir
zinātniski pierādīts, ka regulāras fiziskas

Siguldas novadā turpinās
projekts “Proti un Dari!”
Jaunieši, kuri ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem un kuri
pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki,
aicināti pieteikties dalībai projektā “Proti un Dari!” (Nr.
8.3.3.0/15/I/001). Ar projekta atbalstu var apgūt dažādus
kursus, iegūt autovadītāja tiesības, iepazīt dažādas profesijas, uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties pasākumos
un semināros. Katram dalībniekam tiek sniegta individuāla pieeja un konsultācijas, kas palīdz celt pašapziņu un
pilnveidot personību, izzināt, kādas ir personības stiprākās
puses, iegūt stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.

Jaunieši līdz šim ir apmeklējuši kursus skaistumkopšanā, tetovēšanā, biroja vadībā, uzņēmējdarbībā, celtniecībā, aromterapijā, grāmatvedībā, pavāra, konditora profesijā, kā arī ieguvuši
B un C kategorijas tiesības. Jaunieši ir piedalījušies vairākos
saliedēšanas pasākumos (improvizācijas meistarklases, pārgājieni, slēpošana un snovošana, spēļu vakari), kā arī dažādos Siguldas novada Jaunrades centra pasākumos un aktivitātēs, dalījušies ar jauniegūtajām zināšanām un pieredzi. Līdz šim projektā ir iesaistījušies 204 jaunieši. Lielākā daļa dalībnieku pēc
projekta ir uzsākuši darba attiecības, vairāki izveidojuši savu
uzņēmumu skaistumkopšanā, konditorejā un metālsapstrādē.
Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!” īsteno Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru kopš 2017. gada Siguldas novada Jaunrades centrā. Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2021. gada 31.
decembrim. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu
prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, tai
skaitā, aroda apguvē pie amata meistara.
Papildu informācija pieejama pie projekta “Proti un Dari!”
programmas vadītājas Ilzes Vilciņas, zvanot uz tālruņa numuru
29234706 vai ierodoties uz konsultāciju klātienē Raiņa ielā 3,
Siguldā.

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Proti un dari” koordinatore un programmas vadītāja
Ilze Vilciņa

aktivitātes paaugstina laimes hormonu –
riteņbraukšana, slēpošana, nūjošana un
iešana aizdzen dusmas, agresiju, bailes,
paaugstina beta endorf īnu asinīs un dod
prieku. Uzturēšanās svaigā gaisā ir visvienkāršākais veids, kā caur ķermeni ietekmēt
noskaņojumu un prāta stāvokli.
Aicinām visu neskaidrību, jautājumu vai ieteikumu gadījumā sazināties
ar Krimuldas novada pašvaldības sporta organizatoru Ziedoni Skrivļu, rakstot e-pastu: sports@krimulda.lv vai pa
tālr.  +371 26589854
NOLIKUMS aktivitātei “Sporta mēnesis Krimuldas novadā”
Informāciju sagatavoja:
Madara Liepiņa
Krimuldas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas komunikācijas projektu
vadītāja
tālr. 25140635;
e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv
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Krimuldas novada domes sēdē 26. martā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

Izpilddirektora informācija
Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un aktivitātēm pašvaldībā.
 Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu
izpēte”.
Krimuldas novada pašvaldība ir sagatavojusi pieteikumu projektam
“Lorupes zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”
Valsts Zivju fonda atbalsta programmā.
Lorupe ir Gaujas kreisā krasta pieteka Siguldas novadā un lejtecē arī
pa Krimuldas novada robežu. Upes kopgarums 11 km. Iztek no Ummara ezera Rinkas purva dienvidu daļā. Tek pa Lorupes-Jūdažu zemledus iegultni, lejtecē — pa dziļu gravu. Lorupe vēsturiski ir taimiņu
un strauta foreļu Salmo trutta nārsta upe, tomēr līdz šim nav veikta
ūdensteces zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte,
nav apzinātas potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas, kas būtu īpaši
apsaimniekojamas un aizsargājamas. Tāpat nav zināms vai, cik un kā
upes ekosistēmu ietekmē augšpusē esošie aizsprosti un Siguldas pilsētas attīrīšanas iekārtas, kuru attīrītie notekūdeņi ieplūst Lorupē, bet
sekojoši Gaujā.
Paredzēts veikt Lorupes zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēti posmā no aizsprosta pie Upleju mājām līdz ietekai
Gaujā. Ihtiofaunas izpētē veic zivju uzskaiti ar elektrozveju vismaz
piecos parauglaukumos, upes hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēti izmantojot River Habitat Survey jeb RHS metodi un Trout Habitat Score jeb THS metodi. Par veiktajiem izpētes darbiem sagatavota
atskaite, kurā aprakstīti upes hidromorfoloģiskie raksturlielumi un
sniegti priekšlikumi tās hidromorfoloģiskās kvalitātes un zivju faunas
stāvokļa uzlabošanai.
Kopējais izpētes objekts Lorupē 5229 metri, pietekā – 604 metri.
Pēc izpētes paredzēts projekta rezultātu informatīvais pasākums
un rezultātu apkopojuma pieejamības nodrošināšana tīmekļavietnē
www.krimulda.lv un www.rivergauja.com.
Projekta īstenošanas gadījumā ieguvēja būs sabiedrība kopumā,
jo būtisks projekta ieguvums ir sabiedrības apziņas vairošana par
vides saglabāšanas un zivju dabīgo dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamību. Tāpat projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā, šī
pieredze pavērtu jaunas iespējas Gaujas baseina pietekupju zinātniskajai izpētei, lai mērķtiecīgi turpinātu nārsta vietu un dzīvotņu
sakārtošanas un uzturēšanas programmas, kas dotu aizvien lielāku
lašveidīgo zivju dabiskā nārsta areāla paplašināšanos, tādējādi vairojot zivju skaitu upē. Tas savukārt dotu iespējas samazināt sabiedrības izdevumus mākslīgi atražoto lašu populācijas programmu
īstenošanai.
Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk
tekstā - PVN) ir 4 657.26 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā
4 100.00 EUR finansēs Valsts Zivju fonds. Savukārt Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība līdzfinansētu 557.26 EUR (ar PVN), kā arī
segs cits neparedzētus izdevumus saistībā ar projekta realizāciju un
mērķa sasniegšanu.
Projekta īstenošanas laiks paredzēts no 2021. g. 1. jūnija līdz 2021. g.
31. oktobrim.
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības dalību projektā “Lorupes
zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Krimuldas novada domes Attīstības
nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram
 Par n/ī – zemes starpgabala “Jaunmiezīši” otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pag.,
Krimuldas nov., 3,3 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes starpgabala “Jaunmiezīši” ar Noru Golubovu, [..]
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu
n/ī “Dreimaņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – sešu

cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 2021. g. 2. marta izsoles rezultātus.
2 Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot izsoles objektu SIA “R GRUPA”, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes
nov., LV-2167, par 92 178 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Nosūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo
pašvaldību Finanšu komisijai.
4. Slēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju pēc saskaņošanas ar
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisiju.
 Par n/ī  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, izsoles rezultātiem.
1. Apstiprināt 2021. g. 2. marta Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
7054 m2 kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par Nekustamā
īpašuma pārdošanu ar Rīgas rajona Krimuldas pagasta Inciema Dimiņa zemnieku saimniecību “LEJASZĀĢERI”, juridiskā adrese “Lejaszāģeri”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par 10 500 EUR.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Brīduļiem” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes starpgabala “Mežs
pie Brīduļiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,75 ha kopplatībā,
02.03.2021. izsoli par notikušu bez rezultāta.
 Par n/ī  “Rītiņi” pārdošanu.
1. Pārdot n/ī “Rītiņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 1,73 ha kopplatībā, par izsolē nosolīto augstāko cenu 5 650 EUR pirmpirkuma
tiesīgajai personai Santai Bērziņai, [..]
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Grodi” atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo īpašumu – zemes
starpgabalu “Grodi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no
zemes vienības, 1,59 ha platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 4430,00, kas sastāv no
SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 4300,00 un n/ī
vērtēšanas izmaksām EUR 121.
3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Grodi” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām
personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Ezerlauciņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī– zemes starpgabalu “Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no
zemes vienības, 1,63 ha platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 2730,00, kas sastāv no
SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 2600,00 un n/ī
vērtēšanas izmaksām EUR 121.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī
mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt īpašuma “Ezerlauciņi” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par ne/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām
personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
 Par zemes vienības ar nosaukumu “Ūdensrozes” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošā īpašuma “Ūdensrozes” zemes vienību, 2,16 ha platībā.
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2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 4630,00, kas sastāv no
SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 4500,00 un n/ī
vērtēšanas izmaksām EUR 121.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī
mutisku izsoli.
4. Apstiprināt n/ī “Ūdensrozes” zemes vienības izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai
personai un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Vaivariņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 6330,00, kas sastāv no
SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 6200,00 un n/ī
vērtēšanas izmaksām EUR 121.
2. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī
mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
3. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Vaivariņi” izsoles noteikumus.
4. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām
personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par n/ī ar nosaukumu “Viesturi” nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības,
6,38 ha platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 17 930, kas sastāv no SIA
“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 17 800 un n/ī vērtēšanas izmaksām EUR 121.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt n/ī
rakstisku izsoli.
4. Apstiprināt īpašuma “Viesturi” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai
personai un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Mazezeriņi” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī – zemes starpgabalu “Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas., kas sastāv no
zemes vienības, 0,7001 ha platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 1330,00, kas sastāv no
SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 1200,00 un n/ī
vērtēšanas izmaksām EUR 121.
3. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai organizēt un veikt n/ī
mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt n/ī –zemes starpgabala “Mazezeriņi” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām
personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par zemes vienības, starpgabala “Mežs pie Līčupēm” nodošanu
atsavināšanai un  izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī – zemes starpgabalu “Mežs pie Līčupēm”, kas sastāv no zemes vienības, 9,87 ha
platībā.
2. Noteikt n/ī nosacīto (sākuma) cenu EUR 17 120 kas sastāv no SIA
“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 16 900 un n/ī vērtēšanas izmaksām EUR 217,80.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt n/ī-zemes starpgabala “Mežs pie Līčupēm” izsoles noteikumus.
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5. Paziņojumu par n/ī atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām
personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par  zemes  piekritību Krimuldas novada pašvaldībai
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 6656 005 0107, platība 0,24
ha ir starpgabals.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 6656 005 0119, platība 0,09
ha ir starpgabals.
3. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 005 0107 un 6656 005
0119 ir piekrītoša Krimuldas novada pašvaldībai.
4. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt
precizēta.
 Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots
adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā
dienā pēc tā nodošanas pastā).
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā
1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par atsavināšanas ierosinājumu.
1. Uzdot Būvvaldei veikt darbības īpašuma ar adresi Dārza iela 17,
Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes vienības, platība
1,28 ha, sadalīšanai, nodalot no īpašuma 3000m² lielu platību mājīpašuma, uzturēšanai.
2. Aicināt PERSONU reģistrēt mājīpašumu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā.
3. Ar 2021.g. 1.aprīlī izdarīt grozījumus 2012.g. 21.septembra Lauku
apvidus zemes nomas līgumā, samazinot iznomājamo zemes platību no 1,28 ha uz 0,3 ha.
4. Lēmumu par zemes vienības, daļas atsavināšanu 3000m² platībā pieņemt pēc īpašuma Dārza iela 17, Raganā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., sadalīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas
zemesgrāmatā.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
1&
1. Nodot zemes vienības Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 1712 m², daļu īpašumā bez atlīdzības,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 2,
īpašniecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
6484/128016 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma
6484/128016 domājamām daļām.
3. N/ī un zemes lietu speciālistei viena mēnešu laikā pēc vienošanās
par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas,
sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona
tiesā.
2&
1. Nodot zemes vienības Bērzu iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 2935 m², daļu īpašumā bez atlīdzības,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Bērzu iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr.5,
īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
7982/88074 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības ar PERSONAS par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 7982//88074
domājamām daļām.
3. N/ī un zemes lietu speciālistei A.Viškerei, viena mēnešu laikā pēc
vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai
Rīgas rajona tiesā.
3&
1. Nodot zemes vienības Skolas iela 8, Raganā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kopējā platība 3258 m², daļu īpašumā bez atlīdzī-
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bas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 8, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 3,
īpašniecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
733/10959 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos ar PERSONU par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma
733/10959 domājamām daļām.
3. N/ī un zemes lietu speciālistei, viena mēnešu laikā pēc vienošanās
par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas,
sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona
tiesā.
4. Atcelt Krimuldas novada domes 2017.g. 27.janvāra lēmuma “Par
zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 38& , protokols Nr.2, 2.p.
5. Atzīt par spēkā neesošu 2017.g. 9.februāra Vienošanos par zemes
gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nr. 74.
 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas līguma pagarināšanu
1. Ar 2021.g. 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI īpašuma “Ceriņi”, kopējā platība 0,79 ha, zemes vienības daļu ½ domājamās
daļas apmērā.
2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar
PERSONU.
 Par zemes nomas līguma izbeigšanu
1. Sākot ar 2021.g. 17.martu izbeigt 2016.g. 7.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.17-6/51, kurā PERSONAI palīgsaimniecības
vajadzībām iznomāta zeme 0,5 ha platībā pašvaldībai piekrītošā
zemes gabalā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas
nov..
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar PERSONU.
 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
1. Piekrist 2,0 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanai īpašuma “Bumbiņas ” zemes vienībā.
2. Noteikt, ka īpašniekam jāizpilda VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” tehnisko noteikumu Nr. Z-1-18/227 prasības:
2.1. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama hidromelioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, blakus
esošajos vai citos īpašumos.
2.2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju,
izvērtējot drenāžas darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo meliorācijas sistēmu
norakstīšanu.
2.3. Ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārbūve, to veikt
pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu izstrādāt sertificētam meliorācijas sistēmu
projektētājam.
2.4. Ja nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves
projektu, tad to saskaņot pie ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. Lagzdiņa Salaspilī, Rīgas
ielā 113.
2.5. Gadījumos, kad tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko
noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Rīgas sektorā.
3. Pēc apmežošanas paveikšanas īpašniekam jāiesniedz izmaiņas
meliorācijas kadastrā Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
 Par īres līguma pagarināšanu.
1. Ar 2021.g. 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015.g.
12.februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 040.15/7-6,
par pašvaldībai piederošo dzīvokli, platība 51,9 m², adrese “Skolotāju māja 2”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres
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maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 27,00 apmērā mēnesī.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par īres līguma pagarināšanu un organizēt vienošanās parakstīšanu ar PERSONU.
 Par līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par
LatPos GNSS bāzes stacijas antenas vietas nomu
1. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par LatPos GNSS bāzes stacijas antenas vietas
nomu E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,
12,84 platībā.
2. Nomas maksa mēnesī tiek noteikta EUR 22,28 un pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.
3. Dome nodrošina nomniekam iespēju izmantot pieslēgumu elektriskajam tīklam antenas darbības nodrošināšanai bez papildu
maksas.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot nomas līgumu.
 Par izmaiņām komisiju sastāvā
1. Atbrīvot Daigu Gailīti no Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas locekļa, Izsoļu komisijas locekļa un VAS “Latvijas
Valsts ceļi” iepirkuma “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 8.30 – 12.50 pārbūve” pārstāvja amata
pienākumu pildīšanas ar 2021.g. 28.februāri.
2. Ievēlēt par Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas locekli Baibu Vītiņu ar 2021.g. 29.martu.
3. Atļaut Baibai Vītiņai savienot citus amatus ar Publiskas personas
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas sakarā
ar Covid-19 izplatību komisijas locekļa amatu.
4. Uzlikt Baibai Vītiņai par pienākumu nekavējoties (trīs darba dienu
laikā no informācijas iegūšanas dienas) rakstveidā informēt Krimuldas novada domi par jebkuru faktisko un tiesisko apstākļu rašanos vai esamību, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nepieļauj turpmāku amatu
savienošanu.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
79.panta pirmo daļu šo lēmumu Baibai Vītiņai ir tiesības apstrīdēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1,
Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
1&
1. Piešķirt Krimuldas vidusskolai 5 000 EUR parketa klājuma atjaunošanai Krimuldas vidusskolas koplietošanas telpām.
2. Naudas līdzekļus 5 000 EUR piešķirt no pašvaldības budžeta
struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja
rakstura transferti”.
3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
2&
1. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai 339 EUR datortehnikas iegādei.
2. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai 1 750 EUR nometnes “Muzicēsim kopā” organizēšanai.
3. Naudas līdzekļus 1 750 EUR piešķirt no pašvaldības budžeta
struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja
rakstura transferti”.
4. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
3&
1. Piešķirt veco ļaužu mītnei “Pēterupe” 9 000 EUR apkures katla
iegādei, uzstādīšanai un 2 150 EUR apkalpošanai.
2. Naudas līdzekļus piešķirt no pašvaldības budžeta struktūrvienības
“10201 Veco ļaužu mītne “Pēterupe”, 4 900 EUR pārējo darbinieku mēneša amatalga, EUR 1 100 no darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām.
3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
4&
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1. Piešķirt Krimuldas vidusskolas peldbaseinam 180 EUR zāļu, ķimikāliju un laboratorijas preču iegādei.
2. Piešķirt Krimuldas vidusskolas peldbaseinam 450 EUR darba aizsardzības līdzekļu iegādei.
3. Piešķirt pirmskolas izglītības iestādei “Ezerciems” 100 EUR zāļu,
ķimikāliju un laboratorijas preču iegādei.
4. Piešķirt pirmskolas izglītības iestādei “Ezerciems” 20 EUR darba
aizsardzības līdzekļu iegādei.
5. Naudas līdzekļus 750 EUR piešķirt no pašvaldības budžeta struktūrvienības “03210 Civilās aizsardzības pasākumi”.
6. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
5&
1. Piešķirt Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolai 300
EUR interneta pakalpojumu apmaksai.
2. Naudas līdzekļus 300 EUR piešķirt no pašvaldības budžeta struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura
transferti”.
3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību
savstarpējo norēķinu apstiprināšanu
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem pēc 2020.gada naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadam no 1. janvāra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā

EUR/mēnesī

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā

EUR/mēnesī 231.57

83.09

PII Krimulda

EUR/mēnesī 206.67

PII Ezerciems

EUR/mēnesī 285.59.

 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Krimuldas
novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo
situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.
1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 4
“Grozījumi Krimuldas novada 2020.g. 1.maija saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Krimuldas Novada Vēstis”, pašvaldības
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas
ēkā.
 Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna
apstiprināšanu.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma
11.panta ceturtās daļas 3.punktu, ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību
institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām tiek izstrādāts un
katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts, kas aptver likuma 6.panta
pirmās daļas 9.punktā minētās katastrofas un 11.panta pirmās daļas
5.punktā minētos uzdevumus.
Ministru kabineta 2017. g. 7. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. punkts noteic, ka sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
plānā iekļauj šādu informāciju:
4.1. pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais
raksturojums:
4.1.1. administratīvi teritoriālais sadalījums;
4.1.2. iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās
izvietoto ieslodzīto skaits;
4.1.3. blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas;
4.2. pašvaldības teritorijā iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un ļoti
augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju;
4.3. kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana,

avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā):
4.3.1. risku scenāriji;
4.3.2. risku matricas;
4.3.3. risku kartes;
4.4. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums) atsevišķi katram riskam;
4.5. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. pielikums);
4.6. iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās
sekas:
4.6.1. evakuācijas veids;
4.6.2. pulcēšanās vietas;
4.6.3. vakuācijas maršruti;
4.6.4. transporta nodrošinājums;
4.6.5. pagaidu izmitināšana;
4.6.6. evakuēto uzskaite;
4.6.7. evakuēto ēdināšana;
4.6.8. evakuēto sociālā aprūpe;
4.6.9. evakuēto īpašuma apsardze;
4.6.10. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas
jomā;
4.7. iesaistāmie resursi:
4.7.1. pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas
un seku likvidēšanas pasākumos;
4.7.2. fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos;
4.7.3. nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā;
4.8. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām.
Saskaņā ar minēto noteikumu 5. punktu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības plānam pievieno:
5.1. aktuālo apstiprināto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un informāciju par tās sastāvu;
5.2. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas
shēmu;
5.3. karti(-es) mērogā vismaz 1:10 000, kurā izmantoti šo noteikumu
3. pielikumā minētie apzīmējumi;
5.4. sadarbības dokumentu kopijas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2017. g. 7. novembra noteikumiem
Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos
iekļaujamo informāciju” sagatavots Siguldas sadarbības teritorijas
Civilās aizsardzības plāns.
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības
plānu.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par projekta pieteikuma iesniegšanu
1&
Iepazīstoties ar Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gadā izsludinātās
mērķprogrammas “Kultūrelpa” noteikumiem, kā arī novērtējot rakstnieka Anšlava Eglīša devumu literatūrā un iepazīstoties ar plānoto
Anšlava Eglīša ekspozīcijas izveidi Inciema torņa ēkā un saskaņā ar
likumu Par pašvaldībām,
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Krimuldas novada domes dalību Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammā “Kultūrelpa” iesniedzot projekta pieteikumu Anšlava Eglīša nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši saistībā
ar Krimuldas novada teritoriju, saglabāšanai un popularizēšanai.
2. Piešķirt projekta īstenošanai Krimuldas novada domes līdzfinansējumu 1 000 EUR.
2&
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Krimuldas novada domes dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Kultūrelpa” iesniedzot projekta pieteikumu
gadskārtu ieražu nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši saistībā ar
Krimuldas novada teritoriju, saglabāšanai un popularizēšanai.
2. Piešķirt projekta īstenošanai Krimuldas novada domes līdzfinansējumu 1 200 EUR.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 21. aprīlī 15.00
 Domes kārtējā sēde 30. aprīlī 10.00.
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 26.03.2021. sēdes lēmumu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

Grozījumi Krimuldas novada domes 2020. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 3
“Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā
sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, 37.1 punktu
Izdarīt Krimuldas novada domes 2020.gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes
situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas
noteikumu 37. punktu, 37.1 punktu”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Vienai personai izmaksājamā pabalsta apmērs ir 150 euro (viens
simts piecdesmit euro 00 centi) mēnesī. Pabalstu pieprasa vienu
reizi mēnesī.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.

2.
3.
4.
5.
6.

Krimuldas novada pašvaldībā 12.05.2020. stājās spēkā Krimuldas novada domes 12.05.2020. saistošie noteikumi Nr.3 „Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar
Covid-19 izplatību”, kas noteic, ka personai mājsaimniecībā tiek sniegts pabalsts sakarā ar ārkārtējo situāciju
saistībā ar Covid-19 izplatību 80 euro apmērā mēnesī.
Saskaņā ar 25.02.2021. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu grozījumiem un
37.¹ punktu, laikposmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam mājsaimniecībai valsts nodrošina
pašvaldībām mērķdotāciju izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no izmaksātā pabalsta apmēra, bet ne vairāk
kā 75 euro vienai personai mēnesī.
Palielinoties valsts mērķdotācijas apmēram, izvērtējot pašvaldības iespējas sniegt atbalstu iedzīvotājiem, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos ar mērķi palielināt atbalstu iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts palielina atbalstu no 80 euro mēnesī līdz 150 euro mēnesī vienai personai
mājsaimniecībā.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā veikti grozījumi 5.punktā, palielinot pabalsta apmēru no 80 euro vienai
personai līdz 150 euro vienai personai, kā arī atcelts 3 mēnešu pabalsta saņemšanas ierobežojums sakarā ar
ārkārtējās situācijas turpināšanos valstī.
Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi Finansējums Krimuldas novada Sociālā dienesta budžeta ietvaros.
uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Atbilstoši Krimuldas novada Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.krimulda.lv, pieejams Sociālā dienesta telpās Inciemā un Raganā.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā.

NVA uzsāk sezonas darbu akciju
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju
„Sezonas darbi” un aicina darba devējus reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā vai tuvākajā NVA
filiālē. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi
publicētas un ik dienu aktualizētas īpašajā akcijas sadaļā “Sezonas darbi”  NVA mājaslapā. Darba meklētāji šajā sadaļā varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu. Gan darba
devēju, gan darba meklētāju dalība akcijā ir bez maksas!

NVA direktore Evita Simsone: “Ik gadu pavasarī lauksaimniecībā, būvniecībā, ceļu būvē, mežsaimniecībā un citās nozarēs
darba devēji sāk meklēt darbiniekus sezonas darbiem. Lai veicinātu abpusēji ērtu un ātru sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju saziņu, mēs jau otro gadu pēc kārtas rīkojam īpašu
akciju – “Sezonas darbi”. Pērn akcijā bija iesaistījušies 112 sezonas darba devēji, piedāvājot darba meklētājiem 1 843 sezonas
vakances. Aicinu arī šogad darba meklētājus aktīvi sekot NVA
mājaslapas akcijas sadaļā publicētajiem darba piedāvājumiem un
pieteikties piemērotām vakancēm. Savukārt darba devējus, kuri
meklē sezonas darbiniekus, aicinu darba piedāvājumus reģistrēt
NVA CV un vakanču portālā vai jebkurā NVA filiālē. Aicinu darba
devējus izmantot arī NVA atbalstu piemērotu pretendentu atlasei.

Laikā, kad darba tirgū izjūtam Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi, katrai darba devēju reģistrētai vakancei ir liela vērtība, un
daudziem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu, iespēja atrast sezonas darbu ir ļoti nozīmīga.”
NVA mājaslapas sadaļā “Sezonas darbi” jau šobrīd darba devēji
piedāvā darba meklētājiem 980 sezonas brīvās darba vietas. Sezonas darba iespējas tiek piedāvātas lauksaimniecībā, būvniecībā,
izmitināšanā, tirdzniecībā un citās darbības jomās.
Atgādinām, ka NVA reģistrētais bezdarbnieks, strādājot sezonas darbu, var saglabāt bezdarbnieka statusu, ja līdz divām reizēm
12 mēnešu periodā ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas kopumā
nepārsniedz 120 dienas.
Detalizētāka informācija par NVA akciju „Sezonas darbi” un
katras NVA filiāles apkalpošanas teritorijā pieejamās sezonas vakances publicētas šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/sezonas-darbi
Sociālajā vietnē Facebook ir izveidots konts “CV un vakanču
portāls”, kurā publicēta informācija par aktuālajām vakancēm,
NVA CV un vakanču portālu un tā iespējām.
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SLUDINĀJUMS

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Viesturi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra
Nr. 6656 002 0399, platība 6,38 ha, rakstisku izsoli ar augšupejošu
soli. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kas var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
Izsoles sākumcena – 17 930  EUR.
Izsoles solis - 500 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos
noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar
nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 1793 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 11. maijā plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums
6656 005 0118, platība 2,16 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 630 EUR.  
Izsoles solis – 100 EUR.         
Izsole notiks 2021. gada 11. maijā plkst. 13.30 Krimuldas novada domes
telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00. 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 463 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.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus – piecus zemes starpgabalus:
Izsolāmā zemes vienība

Kadastra  
apzīmējums

Platība (ha)

Izsoles sākumcena
(EUR)

Izsoles solis
(EUR)

Nodrošinājuma
summa (EUR)

Izsoles sākums
plkst.

“Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā
“Grodi”, Lēdurgas pagastā
“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pagastā
“Mazezeriņi”, Lēdurgas pagastā
“Vaivariņi”, Lēdurgas pagastā

80680070486
66560020431
66560020860
66560020536
66560010161

9,87
1,59
1,63
0,7001
2,48

17 120
4 430
2 730
1 330
6 330

500
100
100
100
100

1 712
443
273
133
633

14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās
personas. Zemes starpgabali tiek atsavināti ar nosacījumu, ka tie pievienojami piegulošam nekustamam īpašumam.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu Krimuldas
novada domē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402,
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.
Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta
pirkuma summā.
Ja par katru no starpgabaliem ir saņemts pieteikums no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts
pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja no pirmpirkuma tiesīgajām personām ir saņemti vairāki pieteikumi, starp šīm personām tiek rīkota
izsole izsoles noteikumos noteiktā kārtībā.
Izsoles notiks 2021. gada 11. maijā, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

“Ziedlejās” realizēts LEADER projekts

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Krimuldas novada Ziedlejās pabeigta un ekspluatācijā
nodota brīvdienu māja – Stikla istaba. Projekts SIA “Ziedleju
stāsti” tūrisma pakalpojuma attīstība” īstenots “Leader” atbalsta programmā.

Stikla istaba veidota laikmetīgā estētikā pēc arhitektu biroja
OPEN AD projekta, bet tehnisko izpildījumu nodrošināja paš-

māju amatnieki un namdari. Projekts ievērojams ar īpaši veidotām plašajām stikla plāksnēm fasādei un jumtam. Tāpat ierīkots
netradicionāls, no grīdas līmeņa paceļams galds un sienas skapī
uzceļama gulta.
Stikla istaba īpaši paredzēta atpūtai ģimenes lokā (bērniem
paredzēts apdzīvojams mini mansards otrajā stāvā), kā arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ēka aprīkota ar ērtu uzbrauktuvi un īpaši pielāgotu vannas istabas aprīkojumu.
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Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde aicina rezerves karavīrus
piedalīties militārajās mācībās
Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde aicina Vidzemē dzīvojošos rezerves karavīrus izmantot iespēju atsvaidzināt un uzlabot militārās prasmes, piedaloties šogad notiekošajās militārajās mācībās, tādejādi uzturot gatavību valsts aizsardzības
uzdevumiem.

Šobrīd 2.Vidzemes brigādes bataljonu pārstāvji ir sākuši uzrunāt rezerves karavīrus, lai informētu par trim iespējām pievienoties militārajām mācībām: kareivji un jaunākie instruktori tiks gaidīti pamatapmācības nometnē augustā, kad piecu
dienu laikā viņi varēs atsvaidzināt prasmes savās specialitātēs. Savukārt vecākajiem instruktoriem un virsniekiem ir iespēja septembrī darboties brigādes vai bataljonu štābos, plānojot un realizējot šī gada lielākās militārās mācības “Namejs
2021”. Kā trešā iespēja rezerves karavīriem ir iesaistīties citās
bataljonu mācībās visa gada garumā, iepriekš vienojoties par
konkrētu laiku.
Iesaistoties piedāvātajās mācībās, rezerves karavīriem būs
iespēja izmēģināt jaunāko militāro ekipējumu un tehniku, satikt bijušos dienesta biedrus, atsvaidzināt līdera un lēmuma
pieņemšanas prasmes, kā arī izpildīt savu rezerves karavīra
pienākumu – reizi četros gados ierasties uz militārajām mācībām, saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārajai specialitātei nepieciešamās iemaņas un sagatavotību.
Mācību laikā rezerves karavīri tiks nodrošināti ar karavīra
formas tērpu, ieroci un ekipējumu, kā arī viņiem tiks aprēķināts un izmaksāta kompensācija sākot no 29,75 eiro dienā, kā

arī uzturnauda 9,96 eiro dienā. Tāpat uz militārajām mācībām
iesauktajam rezerves karavīram kompensēs transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko
transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa
pārbaudes vietai un atpakaļ. Tiek atlīdzināti arī izdevumi,
kas radušies, ierodoties no ārvalstīm, izvēloties ekonomiski
pamatotu lētāko transporta veidu. Izdevumus par taksometra
izmantošanu neatlīdzina.
Darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo uz militārajām
mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba pienākumu pildīšanas vai mācībām, saglabājot darba vietu vai tiesības turpināt mācības ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms
iesaukšanas uz militārajām mācībām.
Vairāk par noteikumiem attiecībā uz rezerves karavīru iesaisti šeit: https://www.mil.lv/lv/rezerve/butiska-informacijarezerves-karaviriem-ieskaties
Rezerves karavīri mācībām var pieteikties brīvprātīgi, sazinoties ar tuvāko Zemessardzes bataljonu. Kontakttālrunis
papildus informācijai par apmācību un sociālajām garantijām:
29120847 e-pasts: NG2BDEHQS1@mil.lv.

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes
Informācijas daļa
Tālr.28326080
Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi

Nolietotās elektrotehnikas un
bateriju vākšanas akcija

Krimuldas Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai apritēja 85!

No 15. marta līdz 30. aprīlim notiek SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija “Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona 20
EKO laukumos bez maksas varēs nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas. Akcijā aicinātas piedalīties gan privātpersonas, gan juridiskas
personas. Akcijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties balvu
izlozē.

Krimuldas novada BUB uzsākusi novada ugunsdzēsēju komandu, biedrību, vienību personāliju vēstures materiālu izpēti, faktu
vākšanu. Esam secinājuši, ka “nav” vai ir “ļoti maz materiālu”.

EKO laukumos pieņem televizorus, ledusskapjus, tējkannas,
trauku mazgājamās mašīnas, plītis, matu fēnus, gludekļus, mobilos 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
pārstrādei nodoto atkritumu veidu un daudzumu.
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
laukumu pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā nolietotās sadzīves
elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības vai uzņēmuma
adreses. Izmantojot 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
Teksts ir saīsināts,
Pilns teksts bija publicēts KNV marta izdevumā

Lūk, īss ieskats sākumposmā:
• Englārtes (Englhārtes) savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēku
gadījumos dibināta 1885. gadā. Likvidēta 1916. gadā.
• Krimuldas savstarpējā ugunsapdošināšanas diedrība dibināta 1921.
gadā. Pie biedrības dibināšanas, tās biedrs un valdes loceklis bija
Reinholds Liepiņš.
• Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību nodibina 1936. gada
8. aprīlī.
Tās ir vienīgās, skopās ziņas par Krimuldas ugunsdzēsējiem tajos
laikos. Vai tādi ir bijuši arī citviet? Inciemā, Turaidā, Sunīšos (iespējams arī Raganā), Eikažos, Zutiņā? Kas tai laikā ir “Krimuldā”,
“Lēdurgā”?
• Diemžēl nav apkopojuma par šo kustību no 1936.gada, kara laikā,
un līdz pat 1963. gadam.
• Posms no 1963. gada līdz pat 1979. gada 30. janvārim mums devis
pamatīgi sīku un detalizētu informāciju “Ugunsdzēsēju lietas” divu
mapju izskatā.
• Ļoti skopas ziņas no 1979. gada 30.janvāra, kad notiek ZPS “Krimulda” Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas ievēlētās padomes
sēde, kurā, pēc savstarpējās sarunas un izrunājoties ar administrācijas pārstāvi Nikolaju Kurzemnieku, viņš sadala pienākumus sekojoši:
- Padomes priekšsēdētājs Kaņeps Jāzeps,
- Padomes priekšsēdētāja vietnieks Resnais Antons,
- Padomes sekretārs, kasieris Biķernieks Valdis,
- Padomes locekļi: Brauns Valdis, Ģēģeris Jānis, Rudolfs Juris,
Veide Hermanis, Vadzis Andrejs.
• Kā redzam - Juris Rudolfs aicināms uz sarunu, citu vairs nav.
• Cerība uz sarunu ar Valdi Gintu, kurš jau apsolījies palīdzēt ieskatīties Ugunsdzēsēju vēsturē.
"Lēdurga", varbūt Jums jau ir gatava vēsture par Jūsu ugunsdzēsējiem? Atliek tikai apkopot?
Valdes vārdā, Jānis Rubīns
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Valdība nostiprina drošības pasākumus
ilgstošai sadzīvošanai ar Covid-19
$&ܰ

Ministru kabinets 1. aprīlī precizēja Covid19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kādi būs spēkā no 7. aprīļa pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ņemot
vērā, ka pēdējās nedēļās vairs nav vērojams
saslimstības kritums, valdība nostiprināja
stingrus drošības pasākumus, kurus kopīgi
ievērojot ir iespējams piesardzīgi paplašināt
izglītības procesu un mazumtirdzniecību
klātienē, kā arī privātu pulcēšanos. Ja saslimstība strauji pieaugs, Ministru kabinets
var pastiprināt drošības pasākumus un ieviest jaunus ierobežojumus.
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Tā kā Covid-19 pandēmija apdraud ikviena
veselību un dzīvību, ikvienam jāievēro drošas sadzīves pamatprincipi – roku un virsmu
dezinfekcija, telpu vēdināšana, fiziska distance no apkārtējiem, kā arī masku lietošana
darbā un vietās, kur ir daudz cilvēku. Tāpat
jācenšas izmantot iespējas saņemt pakalpojumus attālināti, iepirkties internetā un izmantot
bezskaidras naudas norēķinus.
Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk notiek slēgtās telpās, arī pēc Lieldienām
jāievēro norādes sabiedriskajā transportā, lai
tā piepildījums nepārsniegtu 50%. Ieteicams
iespēju robežās izvairīties no sabiedriskā
transporta lietošanas un izvēlēties alternatīvus
pārvietošanās veidus.
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Klātienes tikšanās

Arī pēc Lieldienām gan privāti, gan publiski pasākumi būs aizliegti. Tomēr no 7. aprīļa
klātienē drīkstēs organizēt gājienus un piketus
ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Savukārt
privāti ārpus telpām drīkstēs tikties divas mājsaimniecības (līdz 10 cilvēkiem). Spēkā saglabāsies līdzšinējā norma, ka bērēs un neatliekamu kristību ceremonijā atļauts pulcēties līdz
desmit cilvēkiem no divām mājsaimniecībām,
ievērojot distanci no apkārtējiem un lietojot
mutes un deguna aizsegu.
Tirdzniecības vietu drīkst apmeklēt pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam
un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta
palīdzība. Tirdzniecības vietās gan telpās, gan
ārā darbiniekiem un apmeklētājiem ir jālieto
mutes un deguna aizsegs.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pra-
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sības no 7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs
neierobežos preču saraksti. Ministru kabinets
ņēma vērā ekspertu vērtējumu, ka tirdzniecības centru pilnīga darbības atsākšana rada pārāk lielu pulcēšanās risku. Tāpēc tirdzniecības
centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2, varēs darboties tikai pārtikas un higiēnas preču
veikali, aptiekas, optikas preču veikali, ziedu
veikali, grāmatnīcas un prese.
No 7. aprīļa neatkarīgi no preču sortimenta un tirdzniecības platības durvis pircējiem

UZMANĪBU!
No 2021. g. 19. aprīļa gaidāmas izmaiņas vairākos autobusu maršrutos virzienā uz
Siguldu. Izmaiņas veiktas, jo pietura “Ģimnāzija” tiks pārcelta no Dubura ielas Ata Kronvalda ielā; pieturas “Institūts” nosaukums tiks mainīts uz nosaukumu “Institūta iela”; sakarā
ar satiksmes organizācijas maiņu autobusi, kas līdz šim kursēja pa Pils ielu, turpmāk brauks
pa Raiņa ielu; kustības sarakstā tiks iekļautas papildu pieturas; atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, mainīts vairāku autobusu atiešanas laiks no galapunkta.
Izmaiņas gaidāmas maršrutā Nr. 3112 Sigulda–Turaida–Krimulda, Nr. 3117 Sigulda–
Saltavots–Pelīte–Sigulda, Nr. 5087 Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine, Nr. 5591 Sigulda–Mālpils, Nr. 5612 Rīga–Ragana–Sigulda, Nr. 5624 Stīveri–Skola–Sigulda–Stīveri,
Nr. 6255 Rīga–Sigulda, Nr. 6321 Sigulda–Allažmuiža, Nr. 6642 Sigulda–Saulkrasti,
Nr. 6645 Sigulda–Institūts–Jūdaži, Nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils, Nr. 3111 Sigulda–
Ķipari un Nr. 5607 Sigulda–Nurmiži.
www.atd.lv

var vērt visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja
un kuri neatrodas tirdzniecības centrā, kura
tirdzniecības platība ir lielāka par 7000 m2.
Mazākos tirdzniecības centros var strādāt visas tirdzniecības vietas. Gan tirgotājiem, gan
pircējiem jāievēro drošības prasības.
Tāpat no 7. aprīļa atļauta arī ielu tirdzniecības organizācija bez izklaides pasākumiem,
piemēram, tematiskajiem svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkst piedalīties līdz
20 tirgotājiem un organizatoram jānodrošina
vismaz divu metru attālums starp stendiem,
apmeklētāju plūsma un teritorijas norobežojums.

Sabiedriskā ēdināšana

Ministru kabinets apstiprināja drošības
prasības, kādas sabiedriskās ēdināšanas jomā
būs jāievēro gan ēdinātājiem, gan apmeklētājiem tad, kad epidemioloģiskā situācija valstī
būs pietiekami droša, lai varētu klātienē sākt
darboties ēdināšanas vietu āra teritorijas. Taču
līdz tam sabiedriskās ēdināšanas vietas turpina darbu, izsniedzot ēdienu un dzērienus līdzi
ņemšanai.
www.covid-19.gov.lv
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Krāpnieki banku klientiem
ar viltu cenšas izmānīt
internetbankas pieejas datus

Lai saule ilgi, ilgi gaiši staro
Un saules staros izkūst bēdu sniegs,
Lai negurst tavas rokas, darbu darot,
Un nekad nedziest dancošanas prieks.
Lai sirdī vienmēr mīlestība dzīvo
Un pavasaris apkārt vienmēr zied!

Šī gada trīs mēnešos (no 1. janvāra līdz
30. martam) Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī ir uzsākti
18 kriminālprocesi saistībā ar krāpšanas
gadījumiem, kur iedzīvotājiem izkrāpta nauda. Tāpat arī vairākos gadījumos
iedzīvotāji ir ziņojuši likumsargiem par
gadījumiem, kur krāpnieki mēģinājuši
izkrāpt naudu, bet par laimi, iedzīvotāji ir
bijuši vērīgi un piesardzīgi, un šajos gadījumos krāpniekiem tas nav izdevies.

Sirsnīgi sveicieni aprīļa
gaviļniekus:
Maldu Ozoliņu,
Dagmāru Pauliņu,
Zentu Kalniņu,
Ludmilu Valteri,
Oļģertu Ulmi,
Irēnu Segliņu,
Intu Roli,
Birutu Poškusu,
Maigu Dimzu- Dimmi,
Oktāviju Ūdentiņu,
Ilgu Mičuli,
Gaidu Mačuļsku,
Māri Krūmiņu,
Andri Zeiļuku,
Annu Ruduku,
Birutu Krūmiņu,
Anatoliju Lupolovu,
Juri Engizeru,
Kārli Brici

nozīmīgajās jubilejās!

Ugunsdrošības kalendārs
2021
APRĪLIS
Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni kurt,
lai pērkons neiespertu.
/V. Saperovs, Vecpiebalga./
Lieldienas rītā bez saules jāizkurina krāsns, tad darbi veicas visiem pa priekšu.
/E. Laime, Tirza./
UN Nr. 238 – 2016. punkti: 26. Objektā aizliegts:

26.1. uzkopšanai izmantot degtspējīgus
šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;
26.2. atstāt bez uzraudzības iekurtas apkures ierīces, kā arī elektriskajam
tīklam pievienotas sadzīves elektroiekārtas un elektroierīces, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ierīces
ekspluatācijas instrukcija;
26.6. sprādzienbīstamā vidē iebraukt
transportlīdzekļiem, kuru riepas
aprīkotas ar radzēm vai ķēdēm.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 585).

Valsts policija brīdina par telefonkrāpnieku aktivitāti. Proti, visbiežāk zvanītāji runā
krievu valodā un uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas izvilināt internetbankas
pieejas datus – lietotājnumurus un paroles,
kurus prasa apstiprināt ar attālinātajiem autentifikācijas rīkiem (piemēram, Smart-ID
PIN kodiem).
Valsts policija atgādina būt uzmanīgiem
un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt
savu bankas kontu pieejas datus. Ne banku,
ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs
vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki
spēj ģenerēt telefonu numurus.
Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties sazināties ar savu
banku, kā arī jāraksta iesniegums policijā:
elektroniski bez e-paraksta portālā www.
latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu,
sūtot uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai atrodama
Valsts policijas mājaslapas sadaļā "Kā ziņot
policijai". Savukārt riska informāciju par
dažādām aizdomīgām darbībām interneta
vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai
mobilajā lietotnē Mana Drošība.

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

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

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

KRIMULDAS BAZNĪCĀ

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

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē
Svētās Mises

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

• Tuvojoties dzimšanas dienai, stresa situācijās vai brīžos, kad nepieciešams spēks,
dziednieki iesaka aizdedzināt savai horoskopa zīmei atbilstošas krāsas sveci!
Šajā mēnesī Auns iededz – sarkanu.

Prāvests Rihards Rasnacis

Kalendāru veidojis un sastādījis
Latvijas BUB Apvienības valdes loceklis
Jānis Rubīns

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.
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