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vēlēšanām
5. jūnijā
Šā gada 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Balsot iespējams jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī.
Turpinājums 2. lpp.

Mākslas dienas Krimuldas novadā
Šogad 4. maijā Latvijas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu vadījām mazliet netradicionāli, atzīmējot šos svētkus
vairāk ģimenē un individuāli. Taču interesentiem bija iespēja individuāli vai ar kopā ģimeni novērtēt Mākslas dienas izstādi un
4. maija noslēgumā arī gaismas, ūdens un skaņas izrādi.

Šī gada Mākslas dienu tēma ir “Nākotne ienāk mākslā – māksla ienāk nākotnē”. Kas šodien ir pagātne, kādreiz bija nākotne un

4. maija ūdens, skaņas un gaismas izrādi var noskatīties
www.facebook.com/teiksmainaKrimulda/

Izstāde pie Lēdurgas kultūras nama

t agadne. Tāpēc viena no Mākslas dienu aktivitātēm, kas norisinājās no 1. līdz 5. maijam, ļāva ielūkoties visos trīs laika nogriežņos.
Krimuldas novada ciematos – Raganā, Lēdurgā, Sunīšos, Turaidā,
Inciemā un Lodē tika izvietota brīvdabas izstāde ar Krimuldas novada mākslinieku un fotogrāfu darbiem.
No 4. līdz 30. maijam Mākslas dienu ietvaros Krimuldas Tautas
namā skatāma Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Nākotnes vīzijas”.
4. maija svētku dienas noslēgumā interesenti tika aicināti aicināti
ielūkoties un iedvesmoties no ūdens, skaņas un gaismas priekšnesuma. Raganā, PII “Krimulda” blakus esošajā dīķīti plkst. 20.30;
21.00; 22.00 un 22.30 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienas svētku noslēgumā, ūdens, skaņas un gaismas
izrāde ļāva izbaudīt svētkus, godinot mums piederošo brīvību.
Atcerēsimies pagātni, novērtēsim tagadni un sapņosim par
nākotni!
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Informācija par pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā

Jaunveidojamā Siguldas novada
teritorijā kopā izveidoti 12 iecirkņi:
1. Nr.614 Lēdurgas kultūras nams Emīla
Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads;
2. Nr.707 Dienas centrs “Gauja”, Centra
iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads;
3. Nr.770 Siguldas novada Kultūras centrs
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads;
4. Nr.771 Siguldas novada Kultūras
centrs Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads;
5. Nr.772 Siguldas 1. pamatskola Pulkveža
Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads;
6. Nr.773 Siguldas pagasta Kultūras nams
Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads;
7. Nr.774 Mores pagasta Tautas nams Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads;
8. Nr.776 Allažu Sporta centrs Skolas iela
5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads;
9. Nr.782 Inčukalna novada tautas nams,
Atmodas iela 1A, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads;
10. Nr.783 Krimuldas tautas nams Parka
iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;

11. Nr.784 Sporta un atpūtas centrs “Namiņš”, Zvaigžņu iela 7, Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
12. Nr.788 Mālpils kultūras centrs, Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads.

Vēlēšanu iecirkņi 5. jūnijā
vēlētājiem būs atvērti
no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki pirms
vēlēšanu dienas:

31. maijs (pirmā iepriekšējās balsošanas
diena) no plkst.16.00 līdz 20.00;
1. jūnijs (balsošana šajā dienā nenotiek,
vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām) no
plkst. 9.00 līdz 13.00;
2. jūnijs (balsošana šajā dienā nenotiek,
vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām) no
plkst. 16.00 līdz 20.00;
3. jūnijs (otrā iepriekšējās balsošanas diena)
no plkst. 9.00 līdz 16.00;
4. jūnijs (trešā iepriekšējās balsošanas diena) no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirknī aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus – 2 m distancēšanos, izmantot roku dezinficēšanas
stendus, ierasties sejas aizsargmaskā, lietot
savu līdzpaņemto pildspalvu. Balsošanai aicinām izmantot rīta vai vakara stundas, kā
arī iepriekšējās balsošanas dienas, kad iecirknī ir mazāk apmeklētāju.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar
ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija,
pamatojoties uz vēlētāja vai viņa uzticības
personas rakstveida iesniegumu, organizē
balsošanu šī vēlētāja atrašanās vietā.
Šogad balsošana vēlētāja atrašanās vietā
tiks organizēta arī iepriekšējās balsošanas
dienās – 31. maijā, 3. jūnijā un 4. jūnijā. Aicinām savlaicīgi pieteikt balsošanu vēlētāja
atrašanās vietā:
1. sākot no 31. maija nogādājot iesniegumus
tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai
2. iesniegumu nosūtot pa pastu Siguldas
novada pašvaldības vēlēšanu komisijai
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
LV–2150, vai elektroniski (tikai ar drošu
elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pasta
adresi madara.skrastina@sigulda.lv.
Iesniegumā jānorāda:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana vēlētāja atrašanās vietā (veselības stāvokļa
dēļ vai esat slimnieka aprūpētājs);
4. precīza adrese, kur jāierodas;
5. tālruņa numurs;
6. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu,
ja tāds ir;
7. vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas
karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
8. vēlamais balsošanas datums (31. maijs, 3.,
4. vai 5. jūnijs);
9. iesniegums jāparaksta.
Ja iesniegumu vēlētāja vārdā iesniedz un
paraksta vēlētāja uzticības persona, iesniegumā papildus jānorāda arī uzticības personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
Iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā
https://www.sigulda.lv/public/download.
php?id=6006
vai www.cvk.lv
Atgādinām, ka vēlēšanu dienā, 5. jūnijā,
pēc plkst. 12.00 saņemtie pieteikumi tiks
izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs
iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņu
slēgšanai, plkst. 20.00.
Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Madara Skrastiņa
madara.skrastina@sigulda.lv, t.26551522
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Siguldas novada ziņas
Siguldas Jaunajā pilī norisinās laulību ceremonijas;
no 1. jūlija krimuldiešiem atlaides līdz pat 75%
Līdz ar Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas noslēgšanos arī
laulību ceremoniju norise ir atsākta Siguldas Jaunajā pilī, kas
jau agrāk ir bijusi viena no iecienītākajām laulību ceremoniju
vietām jaunlaulātajiem no visas Latvijas. Siguldas novadā pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji saņem atlaidi savas īpašās dienas
svinībām pilī, kas no 1. jūlija tiks piemērotas arī Krimuldas novada iedzīvotājiem.
Sākot no vasaras vidus, krimuldiešiem, kas vismaz 12 mēnešus
pirms laulību reģistrēšanas dienas pastāvīgi ir deklarējušies Krimuldas novadā, būs iespēja Siguldas Jaunās pils telpās saņemt atlaides:
• 75% apmērā, ja abi jaunlaulātie ir bijuši vismaz gadu deklarēti kādā
no jaunveidojamā novada teritorijām. Līdz ar to svinīga laulību reģistrācija Siguldas Jaunās pils Svētku zālē jaunajam pārim izmaksās 51 eiro, bet Mazajā zālē, kas piemērota svinībām līdz 10 cilvēkiem, – 9,40 eiro;
• 50% apmērā, ja viens no jaunā pāra ir bijis pastāvīgi deklarēts
kādā no jaunveidojamā novada teritorijām. Maksa ar atlaidi laulību ceremonijai pils Svētku zālē būs 102,02 eiro, bet Mazajā zālē –
18,80 eiro.
Pārējiem svinīga laulības ceremonija Svētku zālē izmaksās
204,01 eiro, bet pils Mazajā zālē – 37,59 eiro.
Tāpat jaunveidojamajā Siguldas novadā pastāvīgi deklarētajiem
iedzīvotājiem no 1. jūlija būs iespēja veikt laulības reģistrāciju bez
maksas Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas telpās, klātesot pārim, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem lieciniekiem. Iesniedzot
iesniegumu par laulības noslēgšanu, ir jāveic Ministru kabineta noteikumos noteiktās valsts nodevas samaksa par laulības reģistrāciju
14 eiro apmērā, kura nav iekļauta pakalpojuma maksā par svinīgu
laulības reģistrācijas ceremoniju.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa iedzīvotāju ērtībām ir
izveidojusi Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas kalendāru,
kas pieejams Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv. Kalendārā redzami tuvākajā pusgadā laulībām pieejamie datumi un laiki, lai pāri laulību reģistrācijas ceremoniju var ieplānot laicīgi.

Siguldas Sporta centrā izveidots
C līmeņa vakcinācijas centrs
Šobrīd vakcīnu pret Covid-19 ir iespējams saņemt ikvienam,
kas to vēlas un ir pieteicies tīmekļa vietnē www.manavakcina.lv,
rezervējot konkrēto vietu un laiku, lai neveidotos rindas. Atbilstoši vakcīnu piegādēm un vakcinācijas pieprasījumam, C līmeņa centrs atvērts Siguldas Sporta centrā. Iedzīvotāji aicināti
sekot līdzi informācijai par pieejamajiem vakcinācijas laikiem
tīmekļa vietnē www.manavakcina.lv.
Vakcināciju šajā centrā veic AS “Veselības centru apvienība”
medicīnas personāls pēc uzaicinājuma principa no tīmekļa vietnē
www.manavakcina.lv reģistrētiem iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu
drošu un ērtu vakcināciju, Siguldas Sporta centra telpas ir iekārtotas
atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām.
Vakcinācija joprojām notiek arī pie ģimenes ārstiem un kolektīvu
pieteikumi atbilstoši prioritātēm Siguldas slimnīcā.

Krimuldas novada iedzīvotāji aicināti izteikt
viedokli par nākotnes Siguldas novada attīstību
Turpinoties darbam pie Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes, SIA “Metrum”, kas piesaistīts dokumenta izstrādē, izveidojis interneta platformu “sigulda.tergis.lv” pakalpojumu pieejamības apzināšanai un to vajadzībām Siguldas novadā. Lai iesaistītu arvien plašāku jaunveidojamā
Siguldas novada iedzīvotāju skaitu, Krimuldas novada iedzīvotāji
aicināti aplūkot un atzīmēt priekšlikumus novada attīstībai.

Platformā iespējams norādīt, kādi pakalpojumi konkrētos punktos
varētu tikt attīstīti vai dažādoti. Tādējādi ir iespēja atsevišķi norādīt
kultūras, izglītības, sporta, publiskās ārtelpas, pašvaldības pakalpojumu, veselības un infrastruktūras objektus, būves, pakalpojumus
vai sniegt citus priekšlikumus.
Tīmekļa vietnē www.sigulda.lv var apskatīt arī platformas lietošanas instrukciju, kurā pa soļiem attēlots, kā norādīt tos pakalpojumus
vai objektus, ko iedzīvotāji rosinātu izvērtēt ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes laikā.

Siguldas Jaunās pils skatu laukumā apskatāma
lielformāta glezna
Pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas Siguldas novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus kopīgas lielformāta
gleznas radīšanā, tādā veidā sūtot sveicienu Latvijai. Kopīgā glezna,
ko radījusi Siguldas novada gleznotāja Patricijas Brektes-Pannetjē un
vairāk nekā 30 Siguldas novada iedzīvotāju un viņu ģimenes, visas
vasaras garumā atradīsies skatu laukumā pie Siguldas Jaunās pils, un
ikviens caur atvērtu logu varēs fotografēties un ievietot bildes sociālo
tīklu vietnēs ar tēmturi #paldiesparLatviju un #siguldaaizrauj.
Lielformāta gleznas ideju un lineāro zīmējumu kā pamatu gleznai
radīja un gleznošanas procesu vadīja māksliniece Patricija BrektePannetjē. Glezna tika veidota kā kopdarbs, kura galvenais motīvs
caur atvērtu logu pavērt jaunu skatienu uz labi zināmo un sveikt
Latviju neatkarības atjaunošanas gadadienā.

Norisinās jaunu audzēkņu uzņemšanas
Siguldas Sporta skolā
un Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis”
Uzsākta elektroniskā pieteikšanās mācībām nākamajam mācību
gadam Siguldas Sporta skolā, kur norisinās uzņemšana basketbola,
badmintona, vieglatlētikas, dambretes, orientēšanās sporta, distanču
slēpošanas, kalnu slēpošanas un peldēšanas nodaļās.
Tāpat reģistrēšanās mācībām sākusies Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis”, kur notiek jaunu audzēkņu uzņemšana Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļās. Reģistrēšanās profesionālās ievirzes klasēm
notiek līdz 25. augustam Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu
portālā e.sigulda.lv.

Pašvaldības policija uzsāk patruļas
ar velosipēdiem un kvadriciklu
Siguldas novada Pašvaldības policija maijā uzsākusi velopatruļas
un patruļas ar nesen iegādāto kvadriciklu. Patruļas ar velosipēdiem
un kvadriciklu Pašvaldības policijai dod iespēju ērtāk apsekot teritorijas, kur ikdienā nav iespējams piekļūt ar autotransportu. Šāda veida
patruļas notiks visu vasaras sezonu.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, velopatruļās dosies divi Pašvaldības
policijas inspektori, savā maršrutā aptverot visu pilsētu. Velopatruļās
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta sabiedriskajai kārtībai un drošībai, apsekoti bērnu laukumi, kontrolēta mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošana, kā arī valstī noteikto ierobežojumu ievērošana,
lai samazinātu Covid-19 izplatību.
Tāpat turpmāk Pašvaldības policija arvien biežāk izmantos
projekta “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” laikā iegādāto kvadriciklu, ko izmantos
gan publiskajos koplietošanas ceļos, gan bezceļos, ietverot novadā
esošo ūdenstilpju apsekošanu, lai efektīvi kontrolētu zivju resursu
un ūdensdzīvnieku uzraudzības un aizsardzības pasākumus Gaujā
un tās pietekās, Jūdažu ezerā, kā arī citās ūdenstilpēs. Vienlaikus
tiek kontrolēta un pārbaudīta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību rīku atbilstība normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināts prevencijas darbs savvaļas lašu un taimiņu populācijas
saglabāšanai.
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Apsveicam Brīvprātīgos ugunsdzēsējus!
Ugunsdzēsēji oficiāli jau 156 gadus
svin savus profesionālos svētkus!

Pirmo reizi jaunizveidotās, ievērojot visas formalitātes, Rīgas Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības (BUB) ugunsdzēsēji izbrauca dzēst ugunsgrēku 1865. gada
17. maijā, Rīgā. Šī ir Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu oficiālā DZIMŠANAS
DIENA, svētku diena!
Pateicoties tieši šim veidojumam jeb kā
šodien sakām – sabiedriskai organizācijai –
ir sākusies īstā, gadsimtiem cauri ejošā –
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību kustība,
kas šodien apvienojusies Latvijas BUB Apvienībā. Biedru, komandu, biedrību skaits
līdz mūsdienām ir bijis vairākos simtos, attīstība apbrīnojama, apvīta ar leģendām un
dažādām peripetijām.
Pirms pirmās oficiālās BUB un paralēli
vēlāk uz ugunsgrēku dzēšanu traucās policijas ugunsdzēsēju komandas, kuru darbība
gan bija nenozīmīga, tāpēc Rīgas BUB valde 1882. gadā nolēma slēgt līgumu ar pilsētas rāti, kas paredzēja nodibināt „skrejošo
kolonnu”, ko veidoja 16 labi apmācīti (apmācību veica BUB), pastāvīgi dežurējoši,
rātes apmaksāti ugunsdzēsēji. Paralēli nepārtraukti veidojās jaunas BUB.
Attīstoties pilsētai, īpaši saimniecībai, Rīgas pilsētas valde 1907.gada sākumā pabeidza ugunsdzēsības dienesta reorganizāciju,
savā pārziņā pārņemot ne tikai skrejošo
kolonnu”, bet arī visas policijas ugunsdzēsēju komandas un nodibināja Rīgas pilsētas
ugunsdzēsēju komandu (UK) ar piecām nodaļām, kuras veidoja apmaksāti štata darbinieki. Tā dzima Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību jaunākais brālis, kurš vēl ilgus gadus ietilpa brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijā, profesionālais ugunsdzēsēju dienests,
kura funkcijas šodien pilda Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Tāpēc
17. maijs kalendārā atzīmēts kā „Ugunsdzēsēju un glābēju diena”.

Latvijas BUB Apvienības valde SVEIC
Latvijas brīvprātīgos ugunsdzēsējus apdzīvotās vietās, pagastos, novados, pilsētās svētkos, vēlot veselību dzēsējiem un
viņu ģimenēm, kā arī brīvprātīgā darba
prieku, veicot ugunsgrēku dzēšanu, piedaloties profilaktiskajā darbā (ugunsdrošības uzraudzībā) un prevencijā. Valde
izsaka vislielāko pateicību novadiem,
kuru teritorijās darbojas mūsu Apvienības BUB, komandas, kas tiek atbalstītas,
sadzirdētas un uzskatītas par neatsveramu spēku iedzīvotāju drošības stiprināšanā un civilās aizsardzības jautājumu
risināšanā.
Mēs SVEICAM svētkos VUGD ugunsdzēsējus, vadību, ikvienu, kurš solis solī
turpina vēsturisko sadarbību ar Latvijas
BUB, stāvot kopīgi uguns sardzē.
Latvijas BUB Apvienības VALDE

Sirsnīgs sveiciens
svētkos
Jau 156. reizi, kopš 1865. gada Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju saime
17. maijā svin „Ugunsdzēsēju un glābēju
dienu”.

Esmu gandarīts un lepns par Krimuldas
novada Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem
(BU) Lēdurgā un Raganā. Abas komandas
gadā veic ap 110 izbraukumiem, no kuriem
ap 40 ir profesionālie, pārējie – pēc iedzīvotāju lūgumiem, Domes un sabiedrisko
organizāciju deleģējuma, kas vairāk vai
mazāk saistīti ar ugunsdzēsību, apmācību
šai jomā, ugunsdrošību, tās nodrošinājumu
pasākumos.
Neviltots prieks par Daiņa Jēkabsona
vadīto Lēdurgas pagasta BU brigādes komandu un kopš 2005. gada padarīto, tas
ir, izbraukumiem uz jebkuru negadījumu
saistībā ar degšanu, avārijām uz ceļiem utt.
Prieks, ka komanda ir izpelnījusies iedzī-

votāju uzticību, ka pati komanda ciena un
uztur tās tradīcijas, kas ieviestas kopš pirmo reizi Lēdurgā – 1968. gadā – saņemta
pirmā ugunsdzēsēju autocisterna. Komanda zināma kā labs atspaids jebkuras Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maiņas nodaļai ugunsgrēku gadījumos. Tiek
uzticēti nelielu ugunsgrēku dzēšanas darbi
patstāvīgi. Sveicu Daini, kā arī Māri Zirni
un Aivi Sidabru svētkos.
Esmu ļoti gandarīts par izveidoto Krimuldas novada BUB ar Krimuldas BU
komandu, kuru sekmīgi vada Kaspars
Vainovskis. Ambiciozs, bet cilvēks ar neatlaidīgu, skaidri redzamu mērķi rezultāta
sasniegšanai. Cilvēks, kurš parāda sevi, ka
brīvprātības paraugu jebkuram, kurš stāv
viņam blakus. Pēc viņa iniciatīvas iegādāta, atjaunota un pēc labākajiem paraugiem
apgādāta ugunsdzēsības cisterna. Apmācīta komanda, kura sekmīgi piedalās ugunsgrēku dzēšanā, vēju nogāzto koku novākšanā no ceļiem, grāvjos ieslīdējušo jeb
iestigušo automašīnu izvilkšanā, Domes,
sabiedrisko organizāciju dažādu pasūtījumu izpildē, radot cilvēkiem komforta un
prieka iespējas.
Svētku reizē vēlos pateikt VISSIRSNĪGĀKO PALDIES Krimuldas novada pašvaldības domes deputātiem, domei, juristiem, Domes priekšsēdētājam Linardam
Kumskim par nesavtīgo atbalstu abām
komandām. Neatsverams atbalsts nāk no
Anda Antonova, Naura Bokša, Denisa Rasimenoka, Jāņa un Erlenda Eisakiem, Edgara Treiberga (Garkalne), Gunta Liepiņa
(Sēja).
Sirsnīgi sveicu svētkos Kasparu un viņa
visuzcītīgākos ugunsdzēsējus – Oskaru
Parfenoku, Āri Kupču, Kārli Ozolu-Ozoliņu, Jāni Keišu, citus komandas biedrus.
Ar cieņu,
Jānis Rubīns,
Latvijas BUB Apvienības valdes loceklis

Veiksmi darbā!

Krimuldas novada pašvaldības
30. aprīļa domes sēdē
par pirmsskolas izglītības iestādes
"Ezerciems" vadītāju apstiprināta
Santa Gerega.
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Turaidas muzejrezervāts
23. aprīlī Turaidas muzejrezervātā direktore Anna Jurkāne un
muzejrezervāta speciālisti tikās ar Krimuldas novada pašvaldības vadītāju Linardu Kumski un mākslinieku Vitoldu Kucinu
par kopējā sadarbības projekta, kas veltīts Anšlavam Eglītim,
darbu gaitu.

Sarunas galvenā tēma – topošais iespieddarbs – Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās. Līdzās Turaidas muzejrezervāta sagatavotajai informācijai un atlasītajiem attēliem katrā burtnīcā, kas
atspoguļo kādu Anšlava Eglīša dzīves posmu – bērnību, jaunību, dzīvi svešumā – būs skatāms īpaši šim izdevumam gatavots

Turaidas muzejrezervātā tikšanās par grāmatas veidošanas procesiem

Mākslinieks Vitolds Kucins ilustrēs grāmatu par Anšlavu Eglīti

 itolda Kucina zīmējums. Filigrānais mākslinieka darbs skatītāV
ju aizvedīs sapņu ceļojumā gan uz A.Eglīša bērnības vietām, gan
Eiropas ievērojamākajām pilsētām, gan Losandželosas Pasifika
palisādēm. Burtnīcas veidotas tā, lai būtu aizraujošs informācijas
avots skolēniem par septiņpadsmit vasarām, ko rakstnieks Anšlavs Eglītis pavadījis tepat novadā.
L.Kumskis akcentēja, ka novadā lepojamies ar šo faktu. Plānots,
ka šīs trīs burtnīcas tiks atvērtas šogad jūnijā, kur svarīgākie vērtētāji būs skolēni, Latvijas skolu skolēni un citi interesenti, lai varētu iepazīt rakstnieka dzīvi un daiļradi.

Ierobežojumi laulību norisei,
ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus
Sākot no 2021. gada 7. aprīļa laulības reģistrācija ārtelpās ir
iespējama, klātesot ne vairāk kā 10 personām divu mājsaimniecību ietvaros (neieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu).

Iekštelpās jebkādi privāti pasākumi ir aizliegti, līdz ar to laulības, kā juridiska fakta reģistrācija iekštelpās, iespējama, klātesot
tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Neatkarīgi no tā, vai laulība tiek noslēgta telpās vai ārpus tām,

visām klātesošajām personām jālieto mutes un deguna aizsegi, kā
arī ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa
tālr.: 64064468, 29252960
e-pasts: dzimtsaraksti@krimulda.lv

Turaidā sāks pārbūvēt ceļu,
būs jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām
un lēnāku satiksmi
11. maijā Turaidā sāksies valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums
posma (P8) no Turaidas līdz krustojumam ar Cēsu ielu, izņemot Gaujas tiltu,
(8,3.km–12,50. km) pārbūve.

Pagaidām būvdarbu posmā satiksme tiks
atļauta pa abām braukšanas joslām un regulēta ar pagaidu ceļazīmēm un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem. Par sekojošām
satiksmes organizācijas izmaiņām detalizētāk ziņosim atsevišķi.
Kopumā būvdarbi uz ceļa braucamās daļas tiks organizēti trīs posmos, taču sāksies
gandrīz vienlaicīgi un ar satiksmes ierobežojumiem būs jārēķinās, šķērsojot visu
būvdarbu zonu. Satiksmi regulēs ar luksoforiem, būvdarbiem pamīšus notiekot vienā
vai otrā ceļa joslā.
Izstrādājot satiksmes organizāciju, ņemts

vērā fakts, ka stāvā ceļa reljefa dēļ atsevišķās
vietās varētu būt problemātiska automašīnu
braukšanas uzsākšana, iedegoties luksofora
zaļajam signālam. Tāpēc autovadītājiem ir
lūgums īpaši uzmanīgi iepazīties ar satiksmes organizācijas shēmām, norādēm un
ceļazīmēm pirms ceļa krustojuma ar autoceļu Turaida–Ragana (P7). Lai turpinātu
ceļu taisni virzienā no Turaidas uz Inciemu,
automašīnu plūsma tiks novirzīta no ceļa P8
uz P7, kur esošais stāvlaukums būs pielāgots
apgriešanās manevram, bet satiksme tālāk
organizēta ar luksoforu.
Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt
esošo ceļa konstrukciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota
gājēju ietve tiks izbūvēta Turaidas nogāzē
līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas,

kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam.
Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un
nogāžu eroziju. Apzinoties, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kas ir viena no vietām
Latvijā, kur visaktīvāk norisinās mūsdienu
ģeodinamiskie procesi, būvdarbu laikā tiks
veikts Turaidas nogāzes ģeo-monitorings.
Tas nepieciešams, lai pēc iespējas izvairītos no nogāzes noslīdeņu riska.
Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu
un Krimuldas novada pašvaldību, plānots
sakārtot arī autoceļa P7 pieslēguma zonu
autoceļam P8.
Darbus par līgumcenu četri miljoni eiro
(ar PVN) veiks CBF SIA Binders un tos
plānots pabeigt 2022. gada vasarā. Projekta
autors SIA Projekts 3.

6

KNV 2021 Nr. 5 – MAIJS

Nāc un mācies 10. klasē!
Krimuldas vidusskolas
piedāvājums vidusskolēniem
Nākamā gada 10. klašu skolēnus gaida lielas pārmaiņas, jo vidējo izglītību
iegūsiet pēc jauna izglītības standarta,
kas paredz atšķirīgus mācību priekšmetus dažādās vidusskolās. Krimuldas
vidusskola piedāvā divu virzienu programmas – Vide un uzņēmējdarbība un
Radošā pašizpausme.

tības piedāvājums un augstas prasības
visās mācību jomās nodrošinās absolventu labāku kopējo sagatavotību turpmākajām gaitām.

Ko tas nozīmē?

•
•

•
•

•

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:
mācību stundas tu kā vidusskolēns pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (
ne vairāk kā 36 stundas nedēļā̄ );
apgūsi visas mācību jomas, taču
atšķirīgā pakāpē (vispārīgā, optimālā
vai augstākā ) atkarībā̄ no savām interesēm;
izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos
kursus;
veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas
var būt pētniecības vai jaunrades vai
sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai
vairākiem padziļinātajiem kursiem;
tev būs iespēja apgūt specializētos
kursus.

Krimuldas vidusskolā veidojam tādu
programmas piedāvājumu, lai tu 10. un
11. klasē apgūsti visus mācību priekšmetus optimālajā līmenī, kas nodrošina pēc
iespējas lielāku izvēles brīvība starp padziļināti apgūstamajiem mācību priekšmetiem augstākā līmenī 12. klasē.

Ko vēl piedāvā Krimuldas
vidusskola?

Saskaņā ar jauno standartu, skolēni
varēs vairāk mācīties atbilstoši savām
interesēm un nākotnes plāniem, – to
nodrošina mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika
veltīt padziļinātiem un specializētiem
kursiem. Rezultātā skolēniem veidosies
dziļāka izpratne un labākas prasmes apgūstamajos mācību priekšmetos, lielāka
motivācija mācīties un spēcīgāka savu
interešu apzināšanās. Kvalitatīvas izglī-

• Mācību grāmatas un darba burtnīcas;
• Labiekārtotus mācību priekšmetu kabinetus;
• Izmantot skolas bibliotēku ar bagātīgu
grāmatu, laikrakstu un žurnālu klāstu;
• Piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos Pierīgas novadā un
valstī;
• Piedalīties sporta sacensībās Pierīgas
novadā un valstī;
• 3 sporta un veselības stundas nedēļā,
baseina darbības laikā viena no tām
peldēšanas stunda;
• Saņemt Censonības stipendiju EUR
65,00 pirms nodokļu nomaksas, ja
skolēnam nav neviena vērtējuma zemāka par 7 ballēm (9.klases sekmju
izraksts);
• Pašvaldības transportu nokļūšanai
mājās;
• Būt aktīvam un piedalīties izglītojamo
pašpārvaldē;
• Iegūt autovadītāja apliecību;
• Iespēju iegūt paralēli vidējās izglītības
atestātam arī valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību Projektu vadībā vai Uzņēmējdarbībā;
• Iespēju piedalīties mācību priekšmetu
nedēļu organizēšanā un pasākumu vadīšanā;
• Piedalīties starptautiskos projektos;
• Piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijā;

• Iespēju apmeklēt interešu izglītības
nodarbības – avīze “Dzīvais Ūdens”,
skatuves runa, praktiskā matemātika,
foto-video-animācijas pulciņš, volejbols, f lorbols, basketbols, peldēšana.

Kā iestāties?

Pamats izglītojamā uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu
pieņem ar skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija.

Uzņemšana sākas 2021. gada jūnijā
katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Skolas kancelejā jāiesniedz:
1. vecāka vai pilngadīga izglītojamā iestādes vadītājam adresēts iesniegums.
Iesniegums var tikt nosūtīts arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
2. Iesniegumam pievieno:
• iepriekš iegūto izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
direktoram. Ja izglītību apliecinošs
dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
• bērna medicīnisko karti (veidlapa
Nr. 026/u);
• izrakstu no stacionārā/ambulatorā
pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš
sasniedzis pilngadību;
• aizgādību apliecinoša dokumenta
kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

Lēmums par uzņemšanu tiek paziņots
30. jūnijā un 28. augustā.
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Krimuldas vidusskolas peldbaseinā noslēgušies renovācijas darbi
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā noslēgušies renovācijas darbi, lai
jaunajā sezonā sagaidītu apmeklētājus, rīkotu sacensības un piedāvātu
plašākas pakalpojumu iespējas novadniekiem un novada viesiem.
Krimuldas vidusskolas peldbaseina renovācijas laikā veikti sekojuši darbi:
• uzstādītas četras jaunas baseina kāpnes ar plakanajiem pakāpieniem, vieglākai iekāpšanai un izkāpšanai;
• uzstādītas starta platformas, kas atbilst jaunākajām LPF prasībām;
• celiņu platums izbūvēts, lai varētu izmantot sacensībās pielietojamās elektroniskās starta/finiša laika sistēmas;
• uz bortiem baseina galos un ūdenī visā garumā 1 metra platā joslā
uzliktas pretslīdes flīzes, lai peldētājiem atvieglotu veikt lēciena atspērienu;
• abas baseina garās sienas malas izbūvētas rievotām pretslīdes flīzēm ar gropi (padziļinājumu flīzē), kas neslīd, ļauj ātri pieķerties pie
malas un noturēties jebkura līmeņa peldētājam;
• baseina līnijas un atzīmes izbūvētas atbilstoši FINA noteikumiem;
• vienā no baseina celiņiem tika iebūvēta pretstraumes sistēma, lai

Vienā no baseina celiņiem iebūvēta pretstraumes sistēma

Peldbaseina renovācija veikta nesteidzīgi, pārdomāti remontējot un ieviešot jauninājumus

peldētapmācību pietuvinātu peldēšanai tekošos ūdeņos, kā arī izmantot šo celiņu rehabilitācijas nolūkos;
• nomainīti pārsegumi ūdens padeves sprauslām un noplūdes trapiem
no plastmasas uz augstākās klases nerūsējošā tērauda materiālu;
• veikti baseina pārplūdes renes un pārplūdes baseina atjaunošanas
darbi pagrabā.
Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja Līga Ozoliņa: “Pateicoties mūsu iedzīvotāju aktivitātei, ieinteresētībai un pašvaldības
domes deputātu atbalstam, Krimuldas vidusskolai joprojām ir lielisks
peldbaseins, kas tiek pastāvīgi kopts, uzraudzīts un atjaunots. Tas viss,
lai ikvienam novadniekam palīdzētu apgūt peldētprasmi, rosinātu pievērsties veselīgam dzīvesveidam, veicinātu veselības uzlabošanos un
uzlabotu sportisko formu. Vēlamies, lai cilvēkiem būtu prieks apmeklēt mūsu baseinu un izbaudīt daudzveidīgo piedāvājumu!”
Krimuldas vidusskolas peldbaseina renovācijas darbi veikti par
Krimuldas novada domes finansējumu.
Informāciju sagatavoja:
Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja Līga Ozoliņa
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Sākta Krimuldas vidusskolas stadiona
rekonstrukcija
2021. gada maijā sākti būvdarbi Krimuldas vidusskolas
stadionā. Rekonstrukcijas ietvaros tiks izveidots multifunkcionāls sporta laukums ar dažādiem elementiem, lai attīstītu
un pilnveidotu aktivitāšu piedāvājumu Krimuldas novadā.
Pamatmērķis ir radīt iespējas organizēt mūsdienīgas sporta
nodarbības ne tikai Krimuldas vidusskolas audzēkņiem, bet
pilnveidot aktīva dzīvesveida piedāvājumu novadniekiem,
rīkot sacensības un pilnveidot sacensību rīkošanu futbola
virslīgai un 1. līgai.

Multifunkcionālais sporta laukums sastāvēs no futbola laukuma, tāllēkšanas piezemēšanās zonas, gumijota vieglatlētikas
skrejceļa ar laukuma gala sektoriem, hokeja laukuma, tenisa
laukuma, strītbola laukumiem, multifunkcionālās spēļu zonas,
skatītāju tribīnēm un autostāvvietas. Tāpat tiks uzstādītas skatītāju tribīnes, tablo, rezerves spēlētāju nojumes, labierīcības,
multifunkcionālas āra vingrošanas iekārtas un uz gumijas seguma marķētas spēles bērniem. Rūpējoties par apmeklētāju
drošību, stadiona teritorija tiks iežogota, izvietoti apgaismes
objekti.
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis uzsver, ka lepojamies ar Krimuldas vidusskolas stadionu, kas celts
vēl astoņdesmitajos gados, ir būvēts pamatīgi, ar lielu skrejceļu
un futbollaukumu, atbilstošu meliorāciju. Pēc vairāk kā 30 gadiem darba, stadions gan morāli, gan fiziski ir nokalpojis. Tāpēc, 2017. gadā tika uzsākts darbs pie stadiona atjaunošanas un

rekonstrukcijas ieceres. Prieks, ka plānošanas procesā aktīvi
iesaistījās vietējā kopiena. Pēc rīkotajām apspriedēm iedzīvotājiem, skolotājiem un sporta entuziastiem, pēc pieredzes apmaiņas
pa Vidzemes stadioniem tika apkopti priekšlikumi. Projektētāji
šīs ieceres apkopoja un 2019. gadā tapa tehniskais projekts stadiona rekonstrukcijai. 2020. gadā realizēta viena no projekta kārtām – velotrases izbūve, šogad pavasarī velotrase jau ir pieejama
jauniešiem. Priecājamies par jauniešu aktīvo trases izmantošanu.
Aicinām vienmēr atcerēties par drošību, pie velotrases izvietoti
lietošanas noteikumi.
Izbūvētā velotrase veidota ar dažāda augstuma uzbērumiem,
virāžām, platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Trase sastāv
no dažādu grūtības pakāpju elementiem, un ir piemērota visu
prasmju līmeņu lietotājiem, kas pārvietojas ar nemotorizētiem
transporta līdzekļiem – kalnu divriteņiem, skeitbordiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, longbordiem un BMX. Trases būvniecību
veica SIA “City Playgrounds”, kas jau vairāk kā 12 gadus nodarbojas ar skeitparku izveidi un velotrašu (pumpu trašu) būvniecību visā pasaulē. Krimuldas novada pašvaldība velo trases izbūvē
ieguldījusi aptveni 50 000 euro.
2020. gadā pašvaldība sāka organizēt iepirkumu, kas pavasarī
noslēdzās. Konkursā ir uzvarējis būvnieks SIA “Buildimpeks”,
kas veiks stadiona pārbūvi. Objekta finansējuma lielākā daļa
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piešķirta no Krimuldas novada pašvaldības līdzekļiem, tāpat tiek piesaistīti kredīta līdzekļi, kopējās investīcijas plānotas 1,3 miljonu euro apmērā. Darbu plānots veikt šajā
būvniecības sezonā, lai jau nākamajā gadā stadions būtu pieejams, gan mūsu novada
skolēniem mācību procesa ietvaros, gan arī vietējai kopienai. Redzam, ka vakaros un
brīvdienās iedzīvotāji nodarbojas ar sporta aktivitātēm, gan ziemā slēpo un spēlē hokeju, gan vasarā skrien un nūjo, izmanto vingrošanas ierīces. L. Kumskis izteica cerību,
ka sakārtotā vide radīs iedzīvotājos prieku un vēlmi vēl vairāk sportot, vairojot vēl
veselīgāku sabiedrību.
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Noslēdzies
izaicinājums
“Sporta mēnesis
Krimuldas novadā”
No 5. aprīļa līdz 2. maijam norisinājās
izaicinājums “Sporta mēnesis Krimuldas
novadā”, kura ietvaros iedzīvotāji tika aicināti ejot, nūjojot, skrienot un braucot ar
velosipēdu iepazīt Krimuldas novadu.

Šajā laikā fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas ikvienam, lai uzlabotu gan savu
fizisko, gan mentālo veselības stāvokli. Ir
zinātniski pierādīts, ka regulāras fiziskas
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. Liels gandarījums par dalībnieku aktivitāti un sasniegtajiem rezultātiem! Izaicinājuma dalībnieku
apbalvošana norisinājās Krimuldas novada
Mākslas dienu ietvaros, 4. maijā.

Kopvērtējuma rezultāti izaicinājumam:

Soļošana sievietēm, kopā visas dalībnieces
pieveica 2587 km:
1. vieta Madara Zvidriņa – 575 km;
2. vieta Baiba Zemīte – 535 km;
3. vieta Zita Erdmane – 484 km.
Skriešana sievietēm un vīriešiem, kopā šīs
kategorijas dalībnieki pieveikuši 1033 km:
1. vieta Dace Pētersone – 227 km, Jānis
Keišs – 222 km;
2. vieta Laura Petroviča – 217 km, Rauls
Joksts – 112 km;
3. vieta Gita Griezne – 113 km, Oskars Vītols – 78 km.
Velo kategorijas uzvarētāji sievietēm un
vīriešiem. Kopā pieveikti 3580 km:
1. vieta Laura Petroviča – 557 km, Māris
Kušners – 540 km;
2. vieta Monta Stelpe – 344 km, Bruno Garnizons – 376 km;
3. vieta Eva Mazureviča – 287 km, Viesturs
Dumpis – 240 km.
Velo kategorijā bērniem tika apbalvoti –
Kerija Keiša, Edijs Vītols, Olivers Garnizons un Matīss Skrivļa.
Kopā izaicinājumā piedalījās 57 dalībnieki. Ņemot vērā atsaucību un iedzīvotāju interesi, maija izskaņā tiek plānots nākamais izaicinājums. Aicinām sekot līdzi
turpmākajai informācijai www.krimulda.lv
un Krimuldas novada sociālo tīklu kontos
Facebook un Instagram.
Paldies izaicinājuma “Sporta mēnesis
Krimuldas novadā” atbalstītājiem par dalībniekiem sarūpētajām balvām – SIA “Perfecto”, Raganas burgers, un SIA “Lēdurgas
miesnieks”!

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas komunikācijas projektu
vadītāja Madara Liepiņa
tālr. 25140635
e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv
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Krimuldas novada domes sēdē 30. aprīlī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

Izpilddirektora informācija

Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un aktivitātēm pašvaldībā.
 Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai personas īpašumā.
DOME NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamo īpašumu:
1.1. Kalnāres iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
(sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2571 m2);
1.2. Kalnāres iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
(sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2866 m2);
1.3. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Saules iela 19A
(īpašuma nosaukums Kalnāres), Ragana, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., (sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1422 m2. Īpašums kalpo kā ceļa daļa, kas nodrošina
piekļuvi īpašumiem Kalnāres iela 2 un Kalnāres iela 4, uz
katru attiecinot 1/6 domājamo daļu no īpašuma Saules iela
19A), iegūšanai SIA “BSF IMPEX” īpašumā.
2. Juridiskajai nodaļai 5 darba dienu laikā sagatavot izziņu par
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – divu
cirsmu nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu –
divu cirsmu n/ī “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2021. g. 23. marta izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētājiem un pārdot izsoles objektus:
1.1. 1.izsoles objekts – cirsma 1,53 ha platībā: SIA “BK Grupa”, “Klāviņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par
26 126 EUR;
1.2. 2.izsoles objekts – cirsma 1,32 ha platībā: SIA “SAFRI
PLUSS”, “Jaunzemji”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,
LV-2150, par 8 078 EUR.
5. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus.
 Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi “Garāža
Nr.3”, Inciemā, izsoles rezultātiem.
Apstiprināt 2021. g. 7. aprīļa Krimuldas novada pašvaldības n/ī
ar nosaukumu un adresi “Garāža Nr.3”, Inciemā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., 0,0113 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
1. Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par Nekustamā īpašuma pārdošanu ar SIA “BB Solutions”, juridiskā adrese Dārza iela 51, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par
3 440 EUR.
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma “Mežs pie Jaunātēm” izsoles rezultātiem.
1. Apstiprināt 2021. g. 7. aprīļa Krimuldas novada pašvaldības n/ī
“Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,21 ha
kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par Nekustamā īpašuma pārdošanu ar SIA “Latvijas Finieris Mežs”, juridiskā adrese Lignuma iela 2-1, Rīga, LV-1016, par 12 060 EUR.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības
“Lejiņas” , Lēdurgas pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 1,96 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par zemes vienības “Lejiņas”, Lēdurgas
pag., Krimuldas nov., 1,96 ha kopplatībā, pārdošanu uz nomaksu, nomaksas termiņš 2 gadi, par 7 440 EUR ar pirmpirkuma
tiesīgajām personām - kopīpašniecēm par ½ domājamo daļu katrai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības
“Sprīdīši”, Lode, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Sprīdīši”, Lode, Lēdurgas
pag., Krimuldas nov., 0,5458 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
Slēgt pirkuma līgumu par zemes vienības “Sprīdīši”, Lode, par
1 540 EUR ar pirmpirkuma tiesīgajām personām – kopīpašniekiem.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.

 Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-1 Raganā, nodošanu
atsavināšanai.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Piekrastes”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., ar kopējo platību 38,5 m 2 , un 385/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.
2. Noteikt dzīvokļa īpašumam cenu 4 830 EUR, kas sastāv no SIA
“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un nekustamā īpašuma
vērtēšanas izmaksām.
3. Piedāvāt pirkt dzīvokļa īpašumu tā īrniecei, nosūtot rakstisku
piedāvājumu. Nesaņemot atbildi noteiktajā termiņā, uzskatīt, ka
piedāvājums ir noraidīts
 Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-2 Raganā, nodošanu
atsavināšanai.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., ar kopējo platību 38,7 m 2 , un 396/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.
2. Noteikt dzīvokļa īpašumam cenu 4 830 EUR, kas sastāv no SIA
“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un nekustamā īpašuma
vērtēšanas izmaksām.
3. Piedāvāt pirkt dzīvokļa īpašumu tā īrniecei, nosūtot rakstisku
piedāvājumu. Nesaņemot atbildi noteiktajā termiņā, uzskatīt, ka
piedāvājums ir noraidīts.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3 Raganā, nodošanu
atsavināšanai izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., ar kopējo platību 21,7 m 2 , un 154/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.
2. Noteikt dzīvokļa īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 2 330 EUR,
kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un
nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt
nekustamā īpašuma rakstisku izsoli.
4. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Ragana, izsoles
noteikumus.
5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā “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 Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošu cirsmu, kas atrodas īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība
3,48 ha.
2. Noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 50 335 EUR, kas sastāv
no cirsmas novērtējuma, cirsmas sagatavošanas un augošo koku
kvantitātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām.
3. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus.
4. Izsoli veikt līdz 2021. g. 31. maijam.
5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā “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 nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”
Krimuldas pag., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Zeme pie
Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no zemes
vienības 3,35 ha platībā.
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2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu
8 130 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus
vērtības un nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt
nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt īpašuma “Zeme pie Lojas” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām personām un sludinājumu par izsoli publicēt
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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 nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Jaunlodītes”,
kas sastāv no zemes vienības 13,03 ha platībā.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu
37 030 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus
vērtības un nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt
nekustamā īpašuma rakstisku izsoli.
4. Apstiprināt īpašuma “Jaunlodītes” izsoles noteikumus.
5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā “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.
Lēmums un noteikumi pievienoti protokolam uz 12 lapām.
 Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Veckalnieši” Krimuldas pag., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no vienas zemes
vienības 0,56 ha platībā.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu
1 330 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus
vērtības un nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt
nekustamā īpašuma rakstisku izsoli.
4. Apstiprināt īpašuma “Veckalnieši” izsoles noteikumus.
5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā “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.
Lēmums un noteikumi pievienoti protokolam uz 11 lapām.
 Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem”
Krimuldas pag., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo n/ī “Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no zemes
vienības 1,89 ha platībā.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu
3 630 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus
vērtības un nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.
3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt
nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar pretendentu atlasi.
4. Apstiprināt īpašuma “Pie Vecbiseniekiem” izsoles noteikumus.
5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām personām un sludinājumu par izsoli publicēt
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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.
Lēmums un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām.
 Par Murjāņu ciema statusa atcelšanu.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” (turpmāk Teritorijas plānojums)
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Paskaidrojumu rakstā noteikts, ka Krimuldas novadā ir seši ciemi,
kam noteikts ciema statuss: Ragana, Inciems, Turaida, Sunīši, Lēdurga un Lode. Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ir grafiski
attēlotas šo ciemu robežas.
Lai atbilstoši Teritorijas plānojumam sakārtotu un precizētu Adrešu reģistrā datus par Krimuldas novada ciemiem, novada domei
jāatceļ ciema statuss Murjāņu ciemam, kura robežas nav noteiktas
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma
9. panta pirmo daļu, ciema statusu piešķir un atceļ novada dome,
pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta
ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Krimuldas novada teritorijas plānojums apstiprināts ar Krimuldas novada
domes 2016. g. 29. jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un 2016. g. 12. oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma īstenošanu”.
Laika periodā no Teritorijas plānojuma apstiprināšanas ir pieņemti
lēmumi par adreses maiņu īpašumiem, kas atradās Murjāņu ciemā.
Izskatot Valsts adrešu reģistra 2021. g. 6. aprīļa elektronisko vēstuli, pēdējie 8 lēmumi par adreses maiņu pieņemti Būvvaldes sēdē
2021. g. 14. aprīlī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma
9. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015. g. 8. decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 2. punktu, Krimuldas
novada domes 2016. g. 29. jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada
teritorijas plānojuma apstiprināšanu” protokols Nr. 8, 3.p, Finanšu
komitejas 2021. g. 21. aprīļa atzinumu, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt ciema statusu Krimuldas novada ciemam Murjāņi.
2. Uzdot Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai uz adresi var@vzd.gov.lv.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
1&
1. Nodot zemes vienības Skolas iela 4, Raganā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kopējā platība 2769 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 4,
Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 13, īpašniecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma 4422/141464 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 4422/141464 domājamām daļām.
3. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei viena mēnešu
laikā pēc vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
2&
1. Nodot zemes vienības Rožu iela 2, Turaidā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kopējā platība 2665 m², daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Rožu iela 2,
Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 12, īpašniecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma 5456/110816 domājamām daļām.
2. Juridiskai nodaļai noslēgt vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar INTU STĀMERI, par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
kopīpašuma 5456/110816 domājamām daļām.
3. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei viena mēnešu
laikā pēc vienošanās par zemesgabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
 Par zemes iznomāšanu
1&
1. Ar 2019. g. 1. jūniju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag.,
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Krimuldas nov., zemes daļu 0,056 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu
ar PERSONU.
2&
1. Ar 2021. g. 30. aprīli iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,
zemes daļu 0,08 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu
ar PERSONU.
3&
1. Ar 2021.g. 1.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 1 gadu
Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā
ar adresi Turaidas iela 10, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., zemes daļu 1/5 domājamās daļas apmērā no 0,15 ha, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk par 10 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu
ar PERSONU.
4&
1. Izskatot Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecības “OZOLIŅI” (turpmāk ar 2020. g. 1. aprīli turpināt iznomāt uz 6 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pagagasta zemnieku
saimniecībai “OZOLIŅI”:
1.1. zemes vienību “Rentēni”, platība 1,95 ha;
1.2. zemes vienību “Rentnieki”, platība 1,72 ha;
1.3. zemes vienību “Rentes-1”, platība 0,9838 ha;
1.4. zemes vienību “Starpgabals pie Robiņiem”, platība
8,71 ha;
2. Ar 2021. g. 30. aprīli iznomāt uz 6 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI” zemes vienību “Krastiņi”, platība 1,26 ha.
3. Nomas maksa par 1ha 32,13 euro un PVN.
4. Samazināt nomas maksu par 15% zemes vienībām “Rentēni”,
“Rentnieki”, “Starpgabals pie Robiņiem”.
5. Neiznomāt Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI” Krimuldas novada pašvaldībai piederošo
zemes vienību “Grodi”, platība 1,59 ha un zemes vienību “Jaunlodītes”, platība 13,03 ha.
6. Nomnieks papildus maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par
zemi.
7. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu
un grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā ar Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecība “OZOLIŅI”.
Lēmumus var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021. g. 26. februāra lēmumā “Par dzīvokļa izīrēšanu”.
1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2021. g. 26. februāra lēmumā “Par dzīvokļa izīrēšanu”, lēmuma lemjošās daļas
2. punktu izsakot šādā redakcijā:
“2. Īres maksa tiek noteikta EUR 61,85 apmērā par kalendāro
mēnesi”
2. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par grozījumiem īres
līgumā.
Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā
 Par īres līgumu.
1. Ar 2021. g. 1. augustu turpināt izīrēt PERSONAI uz 5 gadiem
Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
17,4 m² platībā, adrese Ernesta Sovera iela 1-9, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes
2014. g. 25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības
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īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu” nosacījumiem.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot īres līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
Administratīvai 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 administratīvai akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu, apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā.
 Par Anželas Bočarovas iesniegumu.
1. Ar 2020. g. 1. augustu izīrēt PERSONAI Krimuldas novada
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 17,4 m² platībā, adrese
Ernesta Sovera iela 1-14, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas
nov., līdz 2022. g. 1. aprīlim.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes
2014. g. 25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu” nosacījumiem.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot īres līgumu ar PERSONU. Īres līgumā ietvert punktu, ka pašvaldībai ir tiesības izbeigt īres līgumu,
ja izīrētajā dzīvojamā telpā tiks lietoti alkoholiskie dzērieni.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram L. Ozolam.
Administratīvai 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 administratīvai akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79. panta pirmo daļu, apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A,
Rīgā.
 Par nomas līguma pagarināšanu.
1. Pagarināt ar SIA “Tele2” 2011. g. 6. aprīlī noslēgto Telpu nomas
līgumu Nr.639/2 par 5 gadiem, t.i., līdz 2026. g. 30. aprīlim.
2. Noteikt nomas maksu 137,04 euro mēnesī bez PVN. Noteikt, ka
papildus nomas maksai Nomnieks maksā valstī noteikto PVN.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar SIA “Tele2”.
 Par pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” vadītājas iecelšanu amatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014. g. 19. augusta noteikumu Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības
pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 14. un 15. punktu, Izglītības ministrijas saņemto saskaņojumu (31.03.2021. vēstule Nr.
4-7e/21/1260), Krimuldas novada domes iestāžu vadītāju iecelšanas amatā un administrācijas struktūrvienības vadītāju pieņemšanas darbā 27.09.2013. noteikumiem, atklātā konkursa nolikumu uz
PII “Ezerciems” vadītāja amata vietu, Attīstības komitejas 2021. g.
16. marta un 2021. g. 8. aprīļa atzinumu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2021. g. 13. aprīļa atzinumu,
DOME NOLEMJ:
1. Ar 2021. g. 5. maiju iecelt pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” vadītājas amatā Santu Geregu.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar
Santu Geregu.
 Par pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikuma
apstiprināšanu.
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017. g. 22. jūnija
lēmumā “Par Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta
tiesību apstiprināšanu”.
DOME NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Krimuldas novada domes 2017. g. 22. jūnija

KNV 2021 Nr. 5 – MAIJS

13

lēmumā “Par Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta
tiesību apstiprināšanu” 2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Noteikt, ka Krimuldas novada domē no 2021. g. 1. maija otrās paraksta tiesības ir:
2.1. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļas vadītājai Agritai Meisterei.
2.2. Krimuldas novada Finanšu nodaļas vecākai grāmatvedei
Pārslai Siliņai.”
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt izpilddirektoram L. Ozolam.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā „Par amatalgām”.
1. Ar 01.06.2021. likvidēt Veco ļaužu mītne “Pēterupe” trīs amata
vienības “kurinātājs”.
2. Grozīt Krimuldas novada domes 29.01.2021. domes lēmuma
“Par amatalgām” 2. pielikumu, ar 01.06.2021. svītrojot:
Kurinātājs 13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

IIA

2

530

3

513,00 1539,00

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim
Ozolam.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1&
1. Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei “Ezerciems” 8 917 EUR
avārijas seku likvidēšanai – telpu remontdarbiem grupā ,,Mārītes”.
2. Naudas līdzekļus 8 917 EUR piešķirt no Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
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 veco ļaužu mītnei “Pēterupe” 3 000 EUR āra nojumes
iegādei un uzstādīšanai.
2. Naudas līdzekļus 3 000 EUR piešķirt no Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
 Par aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Dienas aprūpes centra
un rehabilitācijas centra būvniecība”.
1. Atbalstīt investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabi-

litācijas centra būvniecība” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
2. Noteikt, ka projekta realizācijas laiks ir līdz 2021. g. 20. oktobrim.
3. Iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē
186 000,00 EUR apmērā (70.2% no kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu
likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” īstenošanai.
4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai
79 000 EUR apmērā (29.8% no kopējām projekta izmaksām), kas
ir paredzēts un iestrādāts Krimuldas novada domes 2021. gada
budžetā.”
5. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
6. Pilnvarot Krimuldas novada pašvaldība priekšsēdētāju Linardu
Kumski parakstīt ar projekta realizāciju un aizņēmumu saistītos
dokumentus.
7. Lēmumu nosūtīt saskaņošanai Siguldas novadā apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijai.
8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
 Par Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada finanšu
pārskatu ar bilances kopsummu 15 979 986 euro un pārskata
gada budžeta izpildes rezultātu 921 724 euro.
2. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildes pārskata pēc naudas plūsmas ar ieņēmumiem
7 463 834 euro, izdevumiem 8 029 384 euro, saņemtiem aizņēmumiem 683 972 euro, aizņēmumu atmaksu 529 296 euro,
kapitāldaļu iegādi 0 euro, naudas atlikumu uz gada sākumu
1 418 749 euro, naudas atlikumu uz gada beigām 1 002 605 euro.
3. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020.gada vadības
ziņojumu.
4. Krimuldas novada domes Administrācijas Finanšu nodaļa ir atbildīga par Krimuldas novada pašvaldības 2020.gada pārskata
iesniegšanu Valsts kasē. (Pēc iesniegšanas Krimuldas novada
pašvaldības 2020. gada pārskats tiek publicēts Valsts kases mājas lapā: https://www.kase.gov.lv/parskati/pasvaldibu-menesaun-gada-parskati.)
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
 Domes kārtējā sēde 28. maijā 10.00.

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

Kadastra apz.

Platība (ha)

Izsoles sākumcena
(EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma
summa (EUR)

Izsoles sākums
plkst.

“Pie Vecbiseniekiem”,
8068 009 0492
1,89
3 630
300
363
15.30
Krimuldas pagastā
“Zeme pie Lojas”,
8068 007 0295
3,35
8 130
500
813
16.00
Krimuldas pagastā
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 dalībniekiem 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 7. jūnija plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu Krimuldas novada domē, Raganā, Krimuldas pagastā, 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 8. jūnijā, 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 tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.
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Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli
cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā,
Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0495. Izcērtamā platība
3,48 ha, kailcirte.
Nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN 50 335 EUR.
Izsoles minimālais solis 500 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2021.
gada 24. maija plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1,
Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 5 033,50 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Izsole notiks 2021. gada 25. maijā plkst. 14.00 Krimuldas novada
domes telpās, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles
protokola apstiprināšanas dienas.
Par cirsmu apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, tālr.
29473025.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunlodītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0268, platība 13,03 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kas var iegūt nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
Izsoles sākumcena – 37 030 EUR.
Izsoles solis - 500 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos
noteiktajā kārtībā, līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 17.00 jāiesniedz
Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā,
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 3 703 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 Krimuldas novada
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai izsolē nosolītā augstākā cena jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. 26514586.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 004 0034, platība 0,56 ha.
Izsoles sākumcena – 1 330 EUR.
Izsoles solis - 100 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz Krimuldas
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, līdz 2021.
gada 7. jūnija plkst. 17.00, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 133 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 14.30 Krimuldas novada
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

SLUDINĀJUMS

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Piekrastes”-3, Raganā,
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0673,
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 21,7 m², 154/935
kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums
80680070016017) un zemes (kadastra apzīmējums 80680070648).
Izsoles sākumcena – 2 330 EUR.
Izsoles minimālais solis - 100 EUR.
Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz Krimuldas
novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, līdz 2021.
gada 7. jūnija plkst. 17.00, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinājuma summa 233 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā
Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X,
reģistrācijas Nr.90000068799.
Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 15.00 Krimuldas novada
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā.
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. 29120085.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

Noslēgusies Krimuldas novada kapsētu digitalizācija
Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,
apglabāto personu uzskaiti un padarītu
iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu,
Krimuldas novada kapsētās trīs gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu
digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem
informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums
SIA „Cemety”, kas Krimuldas novada pie-

cās kapsētās – Gaujas, Lēdurgas, Sniķeru,
Turaidas un Ziemeļu kapos veica digitālos
uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju,
izveidojot publisku datu bāzi interneta
vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama
kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām un apbedījumu atrašanās
vietu.
Turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji

tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē
www.cemety.lv pieejamajiem datiem un
neprecizitāšu gadījumā informēt kartes
veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā.
Novada kapsētu digitalizācija veikta par
Krimuldas novada domes finansējumu, tas
būs noderīgs rīks ikvienam iedzīvotājam savas dzimtas izzināšanai.
Plašāka informācija, digitalizētās kartes un
kapu pārvaldnieku kontaktinformācija, pieejama www.krimulda.lv/kapu-digitalizacija.

KNV 2021 Nr. 5 – MAIJS

15

Profesore Zanda Rubene:
“Vecākiem jāuztraucas ne vien par bērna,
bet arī par saviem tehnoloģiju lietošanas paradumiem”
“Jau ilgu laiku mēs dzīvojam tādā kā viedierīču jūrā. Mēs nepretojāmies tam – mums ģimenēs viedierīču ar interneta pieslēgumu skaits ir lielāks nekā cilvēku skaits. Ierīces labprāt pirkām
un devām bērniem,” teic Latvijas Universitātes profesore Zanda
Rubene. Viņa norāda, ka problēmas sākās tad, kad bija jāsāk arī
mājās mācīties, tāpēc viedierīču lietošanas paradumi ģimenē ir
tas temats, kurā ikvienam vecākam ir jāturpina pašizglītoties.
Profesore Zanda Rubene raidījumā “Vecāku stunda”, kas skatāms attālinātās mācīšanās atbalsta vietnē www.macospats.lv,
dalās deviņās atziņās par viedierīču lietošanu ģimenē.

Tehnoloģiju lietošanas noteikumi arī vecākiem!

Tehnoloģiju lietošanas noteikumi ģimenē attiecas ne tikai uz
bērniem – tie var darboties tikai tad, ja attiecas arī uz pieaugušajiem. Piemēram, nevar pieprasīt, lai bērns neēd, sēžot pie viedierīces, ja pats vecāks tā dara. Starp citu, arī citās dzīves jomās
noteikumi ir jāievēro ne vien bērniem, bet arī vecākiem.

Arī pieaugušajiem ir problēmas ar viedierīcēm.

Mēs uztraucamies par bērnu tehnoloģiju lietošanas paradumiem, bet paši esam pārliecināti, ka ar mūsējiem viss ir kārtībā –
ja vajadzēs, tad noliksim nost. Diemžēl tā nav. Arī pieaugušajiem
viedierīču visbiežāk ir par daudz. Tik ļoti par daudz, ka ir pazaudēta spēja atpūsties. Internets ir laika zaglis. Noguruši pēc darba,
paņemam viedierīci un tad pamanām, ka stunda ir jau paskrējusi.
Vidēji mēs dienā telefonā ieskatāmies 85 reizes. Un ko mēs zaudētu, ja ieskatītos 35? Ieviesiet savā dzīvē digitālo minimālismu!
Padariet šo savu gudro telefonu atkal dumju, izņemiet kādu sociālo
tīklu no sava telefona, lai tas paliek tikai datorā. Un feisbuku datorā paskatieties tikai vienreiz dienā – jūs iegūsiet laiku, iegūsiet
jēgu. Vēl pirms pandēmijas pasaulē sākās tāda kustība – kā atgūt
savu ikdienu. Kovids mums šo savu ikdienas atgūšanu ir atgādinājis daudz spēcīgāk.

Bērni nav sabojājušies,
mēs dzīvojam citādā realitātē!

Visi grib no manis dzirdēt, kā tos bērnus salabot. Viņi tagad esot
sabojājušies – tā kā ierīces, un nu vajag salabot; studentus arī. Nav
stāsts par to, ka bērni ir sabojājušies. Mēs dzīvojam citādā sociālajā realitātē, un kovids ir milzīgs izaicinājums mums visiem. Tas
laiks, kurā šobrīd dzīvojam un kurā mūsu bērnam ir trīs, septiņi,
12 vai 23 gadi, ir dots tikai vienreiz. Un, ja mēs izturēsimies pret
šo laiku kā pret kaut ko “pagaidām”, nedarīsim neko un pagaidīsim, kad tas viss pāries... Nē, dzīve ir viena! Šis laiks ir jāizmanto!
Mīļie vecāki, bērni izaug tik ārprātīgi ātri! Mēs pat nepamanām,
kā tas notiek. Un labākais, ko varam darīt – varam ar saviem bērniem komunicēt.

Viedierīču lietošanā jānotiek fokusa maiņai.

Bērnam viedierīču priekšā vajadzētu pavadīt trīs mācībstundas,
tas ir, divas astronomiskās stundas. Tātad jāmazina laiks, ko bērns
viedierīcēs pavada ārpus mācībām, lai šo rekomendēto laiku varētu veltīt mācībām. Kovida laikā tas ir liels izaicinājums, ņemot
vērā, ka citas izklaides vietas joprojām ierobežojumu dēļ nav pieejamas. Tāpēc vecākiem mēdzu atgādināt par mūsu bērnību, kad
spēlējām “Ričuraču”, “Cirku”, “Durakus” un klausījāmies plates.

Ideālais tehnoloģiju lietošanas ritms
10–12 gadu veciem bērniem.

Ideālais ritms būtu tāds: skolotāji izveidojuši mācību nodarbības
tā, lai visas piecas vai sešas mācību stundas, kas ir, nebūtu jāskatās
ekrānā. Ir svarīgi, lai ik pēc stundas bērns būtu piecēlies, pastaigājis,
padzēries ūdeni. Tāpat svarīgi, lai bērns katru dienu iziet ārā svaigā
gaisā un izkustas. Jā, arī pieaugušajiem ir grūti to īstenot, tomēr tas

ir būtiski vispārējai veselībai! Un tad ļaujam pavadīt laiku arī tehnoloģijās. Jo šis ir vecums, kad pamazām tehnoloģijas vairs nav tikai
spēļu vieta, tā ir socializācijas vieta, paraugu meklēšanas un identitātes veidošanas vieta. Sākas fanošana, sekošana paraugiem. Taču
atceramies, ka vecāku aktīvu iesaisti bērna audzināšanā neviens nav
atcēlis arī bērna 10–12 gadu vecumā! Runājam ar viņiem par to,
jautājam ne vien to, kā gāja skolā, bet arī – kā viņiem gāja onlainā?
Mēs diemžēl bieži vien nezinām, ko bērns tur dara. Reizēm mānīgi
šķiet – ja bērns ir mājās, tad viss ir labi. Taču, ja viņš ir mājās un pie
ekrāna, tad viņš ir plašajā pasaulē.

Kas ir labāka bērnaukle – TV vai viedierīce?

Ja mēs izmantojam digitālo tehnoloģiju kā aukli bērnudārza vecuma bērnam, tad televizors varētu būt labāks – tur ir saturs, kas
ir domāts bērniem, bērns ir pārāk mazs, lai varētu televizoru pārslēgt un nejauši nokļūt pie satura, kas uz viņu varētu neattiekties.
Tāpat televīzijā rādīto ir vieglāk “pamest”, jo tajā ir mazāka interaktivitāte, iesaiste. Televīzija kā tāda bērna audzināšanā ir pētīta
jau kopš 20. gadsimta otrās puses, un bija laiks, kad televīzijai ļoti
neuzticējāmies. Tagad ir internets, un televīzijai uzticamies. Ja jūs
man jautātu, kur bērns var vairāk iemācīties – skatoties televīziju
vai lietojot internetā atrodamās bērniem domātās lietotnes, es izvēlētos otro. Taču, ja viedierīci izmanto kā aukli, tad labāk lai tas
ir televizors.

Bērnudārznieks viedierīcē – nepieļauj vecās kļūdas!

Cik labi tiem, kam šobrīd ir bērnudārza vecuma bērns – var izvairīties no tām kļūdām, kas tika pieļautas iepriekš. Jo tagad ir
izpētīts un zināms, ka bērnam līdz divu gadu vecumam īsti attīstošas jēgas izmantot ekrānmediju nav. Trīs līdz četrus gadus veci
bērni viedierīci var izmantot kopā ar vecāku divas reizes pa 15
minūtēm dienām. Varbūt kāds teiks – skaisti vārdi, bet kā tos īstenot? Jā, bet mēs varam tiekties uz to. Ideja ir tajā, ka pirmsskolas
vecuma bērnam bez vecāka uzraudzības vispār nevajadzētu atrasties ekrāna priekšā. Ja Latvijas likumdošana paredz, ka bērns līdz
septiņu gadu vecumam nedrīkst atrasties nepieskatīts ne publiskā,
ne privātā telpā, tad kāpēc domājam, ka internetā viņš drīkst atrasties viens pats?

Cik stundu pirms gulēšanas jānoliek viedierīces?

Ir pētījumi, kas rāda – ja lieto viedierīci līdz pat aizmigšanai,
tas miegam ir kaitējoši. Bet ir arī pētījumi, ka tehnoloģijas ļoti labi
ieaijā! Iedomājieties visus tos daudzos sev pazīstamos cilvēkus,
kuri aizmieg pie televizora! Garos ceļojumos, kad neesmu varējusi
aizmigt, speciāli esmu atradusi video, kurā pa skaistu Alpu ainavu
no priekšpuses tiek filmēts braucošs vilciens. Nu, ļoti skaisti var
aizmigt! Tāpat, ja pusaudzis sarakstās ar savu meiteni vai puisi īsi
pirms aizmigšanas, tad ļaujiet, lai viņš to dara! Taču, ja jaunietis
telefonā tup tik ilgi, ka no rīta nāk miegs un nevar koncentrēties
mācībām, tad paradumos ir kaut kas jāmaina.

Vai draudēt ar viedierīču atņemšanu?

Latvijā vecākiem ir tradīcija bērniem dot tehnoloģijas, nedomājot par to izmantošanas jēgu. Un mēs manipulējam ar saviem
bērniem, atļaujot vai aizliedzot to lietošanu. No pedagoģijas un
psiholoģijas viedokļa tas noteikti nav atbalstāms veids. Ko mēs
panākam noņemot? Vēl lielāku interesi par šo aizliegto augli.
Ar mērķi sniegt vecākiem emocionālu atbalstu attālināto mācību laikā vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidojusi septiņu raidījumu
sēriju “Vecāku stunda”. Tie skatāmi vietnē www.macospats.lv, kā
arī klausāmi “Podkāsti mammām un tētiem” mūzikas straumēšanas vietnē “Spotify”.
Informāciju sagatavoja: Mammamuntetiem.lv
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“Par prieku sev,
Par prieku Tev…”
Lēdurgas bibliotēkā izlikta kārtējā pagasta iedzīvotāju vaļasprieku izstāde. Šoreiz tā ir rakstāmpiederumu izstāde.

Izstādē var iepazīties ar rakstāmgalda
piederumu komplektiem, senajām rakstāmlietām – spalvaskātu ar spalvu, pildspalvām ar uzpildāmo rezervuāru, tintes
pildspalvām un lodīšu pildspalvām. Izstādē skatāmi 3 dažāda materiāla rakstāmgalda piederumu komplekti: koka, metāla
un plastmasas. Rakstāmgalda piederumu
komplekts sastāvēja no tintnīcas, spalvaskāta ar spalvu, tintes nosusinātāja un bija
pielietojams rakstīšanai ar tinti. Tintes
nosusinātājs sastāv no divām daļām – pamatnes un grozāmas pusloka detaļas. Uz
pusloka detaļas tiek nostiprināts mīksta
auduma gabals vai dzēšlapa ar kuras palīdzību tiek nosusināta tinte, lai uzrakstītais
neizsmērējas.
Pildspalva – unikāls un vēl joprojām
svarīgs priekšmets ikdienā un atpūtā. Pildspalvu vēsture ir ļoti sena. Senākie rakstības vēstures pierādījumi ir meklējami senajā Indijā, kur tika izmantotas putnu spalvas, bambusa nūjiņas. Līdz 20. gadsimtam
skolēna mācību līdzekļi mainījās no vaska
tāfelītes, grifeles, pirmās grāmatas, tintes
pudelītes ar spalvaskātu, zīmuļa, klases tāfeles ar krītu, pildspalvas ar uzpildāmo rezervuāru, lodīšu pildspalvas līdz šodienas
jaunajām skolas tehnoloģijām. Mūsdienās
pildspalvas var nopirkt lielā krāsu dažādībā
un plašā piedāvājumā.
Izstādē izliktas ap 200 pildspalvas. Tās
ir dažādu uzņēmumu, firmu, organizāciju,

Pateicībā Genovefa Āmare

Ārijai Rozītei,
Margai Javai,
Inārai Brauerei,
Jaņinai Bžozovskai,
Edītei Āboliņai,
Silvijai Reiterei,
Ritai Latkovskai,
Kornēlijam Gailim,
Anitai Pullei,
Jānim Mazītim,
Inārai Dīcmanei,
Valdim Lasmanim

LĪDZJŪTĪBAS
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
		
(E. Zālīte)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar kolēģi Ivetu Lapsiņu,
māmiņu mūžības ceļā pavadot.

Krimuldas vidusskolas peldbaseina kolektīvs

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainajai gaitai, ko beidzi tu iet.
		
(M. Bendrupe)

nozīmīgajās jubilejās!

krimuldasvestis@krimulda.lv

Lēdurgas bibliotēkas vadītāja K. Jēkabsone

Sirsnīga pateicība biedrībai “Kultūra.Vide.Sabiedrība”
par projektu “Jaunas prasmes dod jaunas iespējas”, kas
deva iespēju apgūt jaunas prasmes un radoši pavadīt
brīvo laiku. Īpašs paldies izšūšanas (ar mašīnu) pasniedzējai Ingūnai Ojerei, viņa vienmēr ar iejūtību un ieinteresētību palīdzēja apgūt jaunās darbības.

Sirsnīgi sveicieni maija
gaviļniekiem:

www.krimulda.lv

Būsiet laipni gaidīti bibliotēkā darba
laikā!
Izstāde apskatāma ievērojot visus valstī
noteiktos ierobežojumus.

PATEICĪBA

Es dzīvi mīlēšu un mākoņrindas slīdēs,
Un baltas pīpenes gar ceļa malu plauks,
Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs
Un vējš no lapām rasas lāses trauks

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

pilsētu, iestāžu reklāmas pildspalvas, kas
rotātas ar interesantiem logotipiem. Patīkamas piemiņas lietiņas ir suvenīrpildspalvas,
kas atvestas no ceļojumiem. Arī pēc novada
reformas kā suvenīrs paliks Krimuldas novadam veltītās pildspalvas. Savas pildspalvas ir arī Lēdurgas un Atmodas bibliotēkai.
Lielu interesi un jautājumus bērniem
rada glītrakstīšanas burtnīcu apskate,
kas saglabātas no 1951. gada. Bērni arī paši
var apsēsties un pamēģināt rakstīt ar spalvaskātu, iemērcot to tintes pudelītē. Pēc
tam uzrakstīto nosusināt ar tintes nosusinātāju. Laikā, kad šodienas pirmklasnieku
vecvecāki uzsāka skolas gaitas, mācību
priekšmetu sarakstā bija stunda, ko sauca
par glītrakstīšanu. Glīts rokraksts, līdzenas
rindiņas un skaidri salasāmi burti bija prasība, ko skolotāji izvirzīja katram sākumskolēnam.
Vēl izstādē var apskatīt logaritmisko lineālu, redis spalvas, cirkuļus, rādāmkociņus, skaitīkļus un citus rakstāmgalda piederumus.
Paldies, Āboliņu, Mottu, Mundes, Andersonu, Jēkabsonu, Kauliņu ģimenēm, kas
piedalījās šīs interesantās izstādes tapšanā.
Būšu pateicīga, ja izstādi vēl papildināsiet ar
kādu vēsturisku materiālu no savas dzimtas
vai savām skolas, studiju, darba gaitām.

Raganas
garāžu īpašnieku
zināšanai
No 24. līdz 29. maijam (ieskaitot)
no plkst. 16.30 līdz 18.30
teritorijā būs iespējams norēķināties
par maksājumiem.
Tuvāka informācija
pa mob.t. 29477334, Indulis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
atsākušies dievkalpojumi
katru svētdienu pl. 11.00.

1., 3. svētdienā kalpo mācītājs Aigars Vančenko;
2., 4. svētdienā kalpo mācītājs Andris Grots.
Lai apmeklētu dievkalpojumu,
iepriekš pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu
pa mob.t. 22313835 (Ritma), 29166773 (Gundars).
Vietu skaits ierobežots.
Dieva svētību vēlot, Draudzes pārvalde

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-pasts: 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
Prāvests Rihards Rasnacis

Ilze, izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tev un tavai ģimenei,
vīru un tēti Jāni pēdējā gaitā pavadot.
Skumstam ar Tevi…
Tavi kolēģi no Rīgas reģionālās virsmežniecības

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

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

