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Ar Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 7. jūni-
ja lēmumu (prot. Nr. 18, 1. §) apstiprināti vēlēšanu rezultāti Si-
guldas novadā. Jaunveidojamajā Siguldas novadā no 23 867 
balsstiesīgajiem iedzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās piedalīju-
šies 9120 jeb 38,21%.

Siguldas novada pašvaldības domē ievēlētie  
19 deputāti

Politisko partiju apvienība ““Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA”:

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas nr.

Ivo Bernats 2 178 65 581 1

Politiskā partija “KRIMULDAS NOVADA PARTIJA”:
Erlends Eisaks 4 210 30 884 1
Ance Pētersone 1 202 35 871 2

Politiskā partija “Jaunā VIENOTĪBA”:
Ina Stupele 2 208 80 1 046 1
Aivars Garančs 1 212 86 1 044 2

Politiskā partija “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”:
Jānis Zilvers 2 387 102 1 376 1
Reinis Ādamsons 4 292 110 1 273 2

Politiskā partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 

Latvijas Zaļā partija”:
Uģis Mitrevics 1 2 608 474 7 210 1
Dainis Dukurs 5 1 263 410 5 929 2
Linards Kumskis 3 916 255 5 737 3
Līga Sausiņa 2 999 566 5 509 4
Eva Viļķina 6 648 354 5 370 5
Kristaps Zaļais 22 606 378 5 304 6
Rūdolfs Kalvāns 12 522 405 5 193 7
Solvita Strausa 4 500 384 5 192 8
Artūrs Caucis 8 420 306 5 190 9
Zane Berdinska 13 454 357 5 173 10
Zane Segliņa 11 405 311 5 170 11
Mārtiņš Zīverts 10 437 369 5 144 12

* Balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītroju-
mus un pieskaitot plusus.

Informāciju sagatavoja: 
Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

Madara Skrastiņa 
madara.skrastina@sigulda.lv, t.26551522

Apstiprināti 
vēlēšanu rezultāti 
Siguldas novadā

Turpinājums 2. lpp.

Atskats par 
pašvaldības  

2021. gada budžeta 
izpildi

Krimuldas novada domes priekšsēdētāja L. Kumska atskaiti par 
2021. gada budžeta izpildi investīciju jomā apkopoja I. Miškina.

2021. gada budžetu Krimuldas novada pašvaldības domes deputā-
ti apstiprināja 2021. g. 29. janvāra domes sēdē. Budžetā kā prioritā-
ras ir noteiktas trīs jomas: 
1. joma jau tradicionāli ir izglītība. Izglītības jomā ietilpst mūsu 

novada bērnudārzi, mūsu skolas, vidusskola un pamatskola, un 
profesionālās ievirzes skolas: mūzikas un mākslas skolas; un arī 
pieaugušo izglītība jeb mūžizglītība; 

2. joma, kas arī ir jau vairākus gadus noteikta kā prioritāte: ceļu 
infrastruktūras sakārtošana, kur īpaša uzmanība veltīta lauku 
ceļiem; 

3. joma ir sociālā aizsardzība, kas ir īpaši svarīga, cerams, nu jau 
pārgājušās Covid-19 pandēmijas laikā. Lai cilvēkiem būtu atbalsts 
un iespēja izdzīvot šo laiku. 

Ir noslēgusies Administratīvi Teritoriālā reforma 
un no 2021. gada 1. jūlija  

paplašinātajā Siguldas novadā ietilpst arī 
Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts,  
Inčukalna pagasts, Mālpils pagasts.   

Runājot par lieliem infrastruktūras projektiem, kā ik gadu, mūsu 
pašvaldības domes prioritāte ir bijusi vienmērīga, līdzsvarota no-
vada attīstība. Tā nosaka to, ka katrā ciematā tiek veikti kādi lie-
lāki darbi. Piemēram, Inciemā turpinās darbi pie Anšlava Eglīša 
ekspozīcijas izveides Inciema tornī, arī Inciema parka sakopšana, 
izbūvējot lampu apgaismojumu parka teritorijā gaišām pastaigām. 
Ietves tiek atjaunotas arī šogad, tāpat kā turpinās pati parka teri-
torijas iekopšana. Tāpat arī plaši darbi teritorijas un telpu sakārto-
šanā tiek veltīti bērnudārzā “Ezerciems”. Aizvien ir nepieciešamas 
investīcijas ūdens saimniecību, šogad arī investējām ūdens cauru-
ļu atjaunošanā.

Turaidā mums ir tapis projekts pazemes konteineru izbūvei. Top 
projekts Turaidas kapu paplašināšanai. AS “Latvijas Valsts ceļi” īs-
teno projektu, kurā tiks sakārtota gājēju ietve un ceļš no Turaidas 
līdz Siguldai, lai tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem būtu ērti un 
droši pārvietoties, arī baudot dabu.

Runājot par kapu saimniecību, kas aptver visu novadu, šogad ir 
pabeigta divu kapu digitalizācija: Sniķeru un Lēdurgas kapos. Līdz 
ar to visu novada kapu digitalizācija trīs gadu laikā ir veikta. Tas ir 
tāds labs un ērts rīks dzimtas pētniekiem un vēstures izzinātājiem. 

Sunīšos pērn ir noslēdzies darbs –  ciemata teritorijas zemes ie-
gāde no privātīpašnieka un detalplānojuma izstrāde, kas ir priekš-
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Atskatoties svarīgi
2013. gada 24. oktobrī Melngalvju 

namā Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš piektajos Pašvaldību ģerboņu 
svētkos svinīgi pasniedza Krimuldas 
novada domes priekšsēdētājam 
Guntaram Grīnvaldam jaunizveido-
to Krimuldas novada ģerboni. Turp-
māk Krimuldas novada ģerbonis 
būs deviņi zelta āboli sarkanā laukā, 
kas simbolizē Dieva dārzu, ko sena-
jā lībiešu valodā nozīmē Turaida.

Lai veicinātu Latvijas novadu un pagastu identitātes simbolu at-
pazīstamību, kā arī nostiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai 
dzimtajai vietai, Valsts prezidents Andris Bērziņš aizsāka jaunu tra-
dīciju – novadu un pagastu ģerboņu svinīgu pasniegšanas ceremoni-
ju "Pašvaldību ģerboņu svētki". 

noteikums tālākai ciemata attīstībai. Šogad 
ir uzsākta Sunīšu kopienas centra izbūve 
bijušajā katlu mājas ēkā, kā arī teritorijas 
labiekārtošana, sakārtojot arī pievadošās 
ielas. Tiek sakārtota ūdens atvade ielās, 
izbūvēti aptuveni 10 jauni apgaismojuma 
stabi ciemata teritorijā. Un turpinās kana-
lizācijas cauruļvadu sistēmas sakārtošana 
ciematā.

Raganā tiek veikti apjomīgi darbi, pašval-
dības šīgada apjomīgākais projekts ir Kri-
muldas vidusskolas stadiona rekonstrukcija, 
kurā tiks ieguldīts 1 miljons eiro pašvaldī-
bas līdzekļu un 400 000 eiro kredītlīdzekļi 
no Valsts kases. Šo darbu ietvaros, kurus 
plānots pabeigt novembrī, ir paredzēts pilnī-
bā rekonstruēt esošo Krimuldas vidusskolas 
stadionu, kas godam ir kalpojis 30 gadus. 
Stadions iegūs jaunu elpu, lai varētu godam 
kalpot nākamos 30 gadus. 

Darbi stadionā ietver, gan futbollaukuma 
pilnīgu rekonstrukciju, gan skrejceļa pilnīgu 
rekonstrukciju, izveidojot skrejceļa mīksto 
segumu, hokeja laukuma izveidi, ko vietē-
jie iedzīvotāji, sporta entuziasti ierosināja, 
volejbola laukuma izveidi. Velo trase jau 
ir izveidota un atklāta šī gada maijā. Tiek 
ierīkotas komunikācijas, ūdensvada sistē-
ma, elektrību, izvietota video novērošanu. 
Teritorija apkārt tiks iežogota. Prieks, ka 
šis sporta centrs kalpos, gan Krimuldas vi-
dusskolai mācību vajadzībām, gan vietējai 
kopienai sportiski pavadīt vakarus un rītus, 
gan plašajā Siguldas novadā šis būs viens 
no skaistākajiem un lielākajiem stadioniem. 
Vēl būtiski, ka ir pabeigta Krimuldas vidus-

skolas peldbaseina vannas rekonstrukcija. 
Un tāpat kā stadions, arī baseins ir kalpojis 
vairāk nekā 30 gadus un pēc šīs rekonstruk-
cijas, kuras ietvaros ir sakārtota lielā baseina 
vanna, ir izvietotas jaunas flīzes un sakār-
tota hidroizolācija, tādējādi paverot iespēju 
baseinam kalpot nākamos 30 gadus. 

Raganā šogad paplašināts ielu apgaismo-
juma tīkls, tiek uzstādītas vairāk kā 100 jau-
nas ielu apgaismes laternas. Izgaismotas vai-
rākas ielas: Gavēņu, Saules, Skolas, Tirgus, 
Ceriņu un citas ielas. Ir investēti vairāk kā 
100 000 eiro, tādējādi padarot Raganu dro-
šāku mūsu gājējiem, riteņbraucējiem.

Lēdurgā noslēgusies gājēju takas izveide, 
kas arī bija iedzīvotāju iniciatīva. Lēdur-
gas kultūras namā tiek izbūvēta ārējā katlu 
māja, kas atradīsies ārpus ēkas, moderna un 
mūsdienīga. Lēdurgas Dendroparkā arī no-
rit lieli darbi, gan piesaistot Eiropas finansē-
jumu, gan paredzot pašvaldības līdzekļus. Ir 
izveidots disku golfa parks, kur sportisti un 
entuziasti varēs aktīvi pavadīt laiku. Prieks, 
ka Ministru kabinets ir novērtējis Lēdur-
gas Dendroparku, kurā stādījumi ir rūpīgi 
kopti gadu desmitiem, valstiskā līmenī den-
droparks ir atzīts un novērtēts kā nozīmīgs 
dabas objekts. Šogad ir pabeigti stadiona 
labiekārtošanas darbi pie Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolas – atjaunots skrejceļš, 
atjaunots zālājs, uzstādīti vairāki sporta spē-
ļu elementi. 

Lodes ciematā pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
ir uzstādīts rotaļlaukums bērniem, turpinās 
arī darbi pie ūdens un kanalizācijas tīklu īpa-
šumtiesību sakārtošanas. Tāpat Lodē esoša-
jā veco ļaužu namā “Pēterupe” ir uzstādīts 

jauns apkures katls. Ir plānots uzstādīt ērtu 
lapeni, lai klienti var vairāk laika pavadīt 
ārā. “Pēterupē” ir plānots izbūvēt atsevišķu 
ieeju, ko nosaka jaunās Covid-19 prasības. 

Arī novada ceļi tiek sakārtoti vairāk kā 
20 km garumā. Daudzi darbi jau ir paveikti 
gan apauguma noņemšanā no ceļu malām, 
gan intensīvi turpinās grants kārtas pieve-
šana. Arī asfaltētās ielas tiek izvirzītas kā 
prioritāte. Šogad Raganā un Sunīšos, tiek 
paredzēta vairāku asfaltēto ielu sakārtoša-
nu. Un ir sastādīta investīciju programma  
nākamajiem gadiem visos novada ciematos 
asfaltēto ielu sakārtošanai un paplašināša-
nai.

Skolās attālināto mācību laikā ir veiktas 
investīcijas, gan pateicoties valsts atbalstam, 
gan pašvaldības atbalstam, ir iegādāta da-
tortehnika, lai uzlabotu attālinātos mācību 
procesus.  

Par nākotnes plāniem runājot, kā jau 
minēju, prioritāte ir ceļu sakārtošanas in-
vestīcijas, tāpat arī nepieciešams Krimul-
das vidusskolai sakārtot fasādi, ir jādomā 
par iespēju izveidot slīpo jumtu, paplašināt 
telpas. Priecājamies, ka pēdējos gados Kri-
muldas vidusskolā skolēnu skaits palielinās. 
Vidusskolas telpās atrodas arī  Krimuldas 
mūzikas un mākslas skola, kuras skolēnu 
skaits arī palielinās. Tāpēc ir vajadzīgas 
plašākas telpas, ir ieceres par piebūves iz-
būvi. Ir jāpaplašina vides pieejamība cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. Pie skolas 
ir nepieciešama plaša velonovietne. Nākot-
nes investīcijās esam izstrādājuši tehnisko 
projektu Lēdurgas pamatskolas centralizē-
tās apkures pārbūvei.

Ģerboņa sākotnējo skiču autore ir Santa Kaire, Krimuldas vidus-
skolas skolniece, kas izvēlējās ābolus kā auglības simbolu, lai tādā 
veidā simbolizētu Krimuldas novada vēlamo attīstību.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds stās-
ta: "Esmu pārliecināts, ka jaunais ģerbonis būs kā talismans novada 
turpmākajā veiksmīgajā attīstībā. Turklāt esmu gandarīts, ka ģer-
boņa ideju izstrādāja mūsu novada skolas skolniece, kas vēl vairāk 
pārliecina par idejas patiesumu."

Krimuldas novadu pieņemšanā pie Valsts prezidenta pārstāvēja 
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds, domes 
priekšsēdētāja vietniece Liene Jaundžeikare, ģerboņa idejas autore 
un Krimuldas mūzikas un mākslas skolas audzēkne Santa Kaire un 
viņas skolotāja Ingūna Linde, ilggadējs Krimuldas pagasta vadītājs 
Juris Salmiņš un ilggadējs Lēdurgas pagasta vadītājs un pārvald-
nieks Juris Liepa. Svinīgajā ceremonijā novadu prezentēja pašvaldī-
bas folkloras kopa "Putni", vadītāja Ilze Kļaviņa.

LV prezidents A.Bērziņš jaunizveidoto Krimuldas novada ģerboni pa-
sniedz Krimuldas novada domes priekšsēdētājam G.Grīnvaldam.
Foto no www.president.lv arhīva
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Noskaidrotas biznesa ideju konkursa “Māmiņa. 
Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas

Lai iedrošinātu jaunās māmiņas uzsākt komercdarbību, kā 
arī sekmētu jaunu darbavietu, produktu un pakalpojumu izveidi 
novadā, Siguldas novada pašvaldība ik gadu izsludina konkursu 
“Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, šajā gadā iesaistot arī Krimul-
das un Mālpils novada māmiņas. Šogad izvēlētas kopumā piecas 
perspektīvas biznesa idejas, to īstenošanā investējot 9900 eiro. 
Konkursa uzvarētājas individuāli tika sveikas Siguldas svētku 
laikā, 29. maijā.

Krimuldas novadā rīkotajā konkursā ”Māmiņa. Krimuldiete. 
Uzņēmēja” finansējumu 2000 eiro apmērā saņēma Monta Voldi-
ņa idejas “bišu namiņš-dziedinātava” realizācijai.

Siguldas novada pašvaldība konkursā “Māmiņa. Siguldiete. 
Uzņēmēja” atbalstīja četrus biznesa projektus – finansējumu 
2000 eiro apmērā saņēma Madara Vaido zīmola “La Fete picnic” 
attīstībai. 2000 eiro līdzfinansējumu projekta “Spēles Tev” attīs-
tībai saņēma Līva Gailuma un 2000 eiro līdzfinansējums radošās 
studijas izveidei tika piešķirts arī Daigai Matisonei, bet Agnese 
Pauliņa idejas “ReWild” – piedzīvojums dabā – attīstībai ieguva 
1900 eiro.

Šogad konkursam tika pieteiktas kopumā 12 biznesa idejas, 
tostarp 11 no Siguldas novada un viena – no Krimuldas novada. 
Konkursa finālā uzņēmējdarbības idejas prezentēja septiņas Si-
guldas māmiņas un viena Krimuldas novada māmiņa.

Siguldas ID kartei – 10
30. maijā apritēja desmitgade kopš Siguldas ID karšu projekta 

uzsākšanas, un, priecējot iedzīvotājus, ID karte iznākusi trīs jau-
nos jubilejas dizainos. Drīzumā ID kartes saņemšanai ērti varēs 
pieteikties Siguldas mobilajā lietotnē.

Lojalitātes programma, kas iedzīvotājiem ar personalizētu ID 
karti sniedz iespēju saņemt dažādas atlaides pie novada uzņē-
mējiem, kā arī priekšrocības, apmeklējot vai piedaloties dažādos 
kultūras un sporta pasākumos, 10 gadu laikā augusi, pilnveidoju-
sies un paplašinājusies – šobrīd ar ID karti pieejami vairāk nekā 
200 pakalpojumi un preces ar atlaidēm pie vairāk nekā 160 uz-
ņēmumiem ne tikai Siguldas novadā, bet arī citviet. Desmit gadu 
laikā šo karti izņēmuši 90% Siguldas novada iedzīvotāju, aplie-
cinot šīs kartes ilgtspējību un noderīgumu. Pērn Siguldas ID kar-
šu programmai pievienojās Krimuldas un Mālpils novadi, kam 
drīzumā sekos arī Inčukalna pagasts.

Kopumā līdz jūnija sākumam personalizētās ID kartes saņē-
muši gandrīz 16 tūkstoši iedzīvotāji.

Norisinās valsts autoceļa P8 pārbūve  
Gaujas senielejā

Norisinās valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums 
(P8) pārbūve Gaujas senielejā, posmā no Turaidas līdz krusto-
jumam ar Cēsu ielu (8,3. km–12,50. km), izņemot Gaujas tiltu. 
Būvuzņēmējs SIA “Binders”, kas pēc VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” pasūtījuma veic ceļa pārbūvi, informē, ka remontdarbu zonā 
uzstādīti vairāki luksofori, tāpēc autovadītāji aicināti rēķināties 
ar papildu laiku ceļā. Satiksme tiek regulēta arī ar satiksmes re-
gulētājiem un pagaidu ceļa zīmēm, būvdarbiem pamīšus notiekot 
vienā vai otrā ceļa joslā.

Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstruk-
ciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pama-
tus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota gājēju ietve tiks izbūvē-
ta 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. Apzino-
ties, ka objekts atrodas Gaujas senielejā, kas ir viena no vietām 

Siguldas novada ziņas
Latvijā, kur visaktīvāk norisinās mūsdienu ģeodinamiskie proce-
si, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeomonitorings. 
Tas nepieciešams, lai pēc iespējas izvairītos no nogāzes noslīde-
ņu riska.

Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu un Krimuldas novada 
pašvaldību, plānots sakārtot arī autoceļa P7 pieslēguma zonu au-
toceļam P8.

Darbus par līgumcenu četri miljoni eiro (ar PVN) veiks ceļu 
būves firma SIA “Binders” un tos plānots pabeigt 2022. gada va-
sarā. Projekta autors SIA “Projekts 3”.

Siguldas novada Pašvaldības policija veic 
aktīvas patruļas

Siguldas novada Pašvaldības policija vasaras sezonā veic ve-
lopatruļas un patruļas ar nesen iegādāto kvadriciklu. Patruļas 
ar velosipēdiem un kvadriciklu Pašvaldības policijai dod iespē-
ju ērtāk apsekot teritorijas, kur ikdienā nav iespējams piekļūt 
ar autotransportu, piemēram, parkus, pastaigu takas un namu 
pagalmus. Tāpat kā iepriekšējos gados, velopatruļās dodas divi 
Pašvaldības policijas inspektori, savā maršrutā aptverot visu 
pilsētu un arī novadu kopumā.

Pašvaldības policija arvien biežāk izmanto projekta “Iekšējo 
ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas 
novadā” laikā iegādāto kvadriciklu, ko izmanto gan publis-
kajos 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. Vienlai-
kus tiek kontrolēta un pārbaudīta makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību rīku atbilstība normatīvo aktu prasībām, kā arī 
nodrošināts prevencijas darbs savvaļas lašu un taimiņu populā-
cijas saglabāšanai.

Tāpat līdz 15. septembrim Siguldas pilsētas oficiālajā plud-
malē pie Gaujas par atpūtnieku drošību ik dienu no plkst. 10.00 
līdz 21.00 rūpējas Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji, 
kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību 
Gaujas pludmalē. Darba laikā glābēji uzrauga apmeklētāju 
un peldētāju drošību, lai viņi nepeldētu neatļautās vietās, ne-
brauktu ar ūdenstransportu tuvu peldvietai. Nepieciešamības 
gadījumā kārtībnieki-glābēji sniegs pirmo medicīnisko palī-
dzību. Apmeklētāju drošībai pludmalē uzstādīta un darbojas 
trauksmes poga gadījumiem, ja nepieciešama steidzama glā-
bēju palīdzība.

Kultūras centrā “Siguldas devons” aicina 
apskatīt Latvijas keramikas izstādi

Kultūras centrs “Siguldas devons” atver durvis apmeklētājiem 
ar vērienīgu keramikas izstādi “Satikšanās”, kas sniedz ieskatu 
Latvijas laikmetīgās keramikas daudzveidībā. Izstādē aplūkoja-
ma lielizmēra vides keramika, lietojami trauki, smalki porcelāna 
gleznojumi, nacionālais mantojums, sīkplastika, dekoratīvi vei-
dojumi, dažādas tehnoloģijas, māls, porcelāns, akmensmasa un 
šamots. 

Keramikas izstādes darbu autori, kuri kā savas daiļrades iz-
teiksmes līdzekli izmanto keramikas materiālus, ir keramiķi, di-
zaineri, mākslinieki, tostarp starptautiski atzīti mākslinieki un 
studenti, kuriem šī ir pirmā izstāde. Izstādē ar saviem darbiem 
piedalās kopumā 49 Latvijas mākslinieki.

Izstāde apskatāma līdz 11. jūlijam kultūras centra “Siguldas 
devons” zālē “Silva”. Kultūras centra darba laiks no pirmdienas 
līdz piektdienai ir no plkst. 11.00 līdz 19.00, un sestdienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00. Ieejas maksa – 2,50 eiro,Siguldas ID kar-
tes īpašniekiem – 20% atlaide. Mākslai draudzīgās dienas ir otr-
dienas, kad ieejas biļete izstādē ir ar 50% atlaidi. Izstādi organizē 
Latvijas keramikas asociācija.
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2020./21. mācību gadam noslēdzoties, Krimul-
das Mūzikas un mākslas skolā skolas beigšanas 
apliecību saņēmuši pieci talantīgi jaunieši – Sa-
manta Cabule (vijoļspēle, pedagoģe Indra Dunde-
re), Arta Loreta Celmiņa (klavierspēle; pedagogs 
Gatis Vanags), Sofija Rasimenoka, Laura Adriana 
Olekša, Renārs Vēveris (vizuāli plastiskā māksla). 
Novēlam jauniešiem, lai izdodas sasniegt iecerē-
tos mērķus un īstenot sapņus! Paldies Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogiem!

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ziņas

vēkiem? Atbildes uz šiem jautājumiem savos nobeiguma darbos 
meklēja arī šī gada mākslas nodaļas absolventi Laura, Sofija un 
Renārs. Katrs audzēknis izvēlējās savu skatījumu kā tēmu attīstīt 
un interpretēt. Laura fantazēja nākotnes ainas saistībā ar noslēpu-
maino dzīvnieku kaķi (kurš varbūt zina vairāk kā mēs), Renārs 
iztēlojās, kā attīstīsies cilvēces interese par kosmosu un planētām, 
bet Sofija pievērsās šobrīd tik aktuālajai tēmai “vīruss”. Darbi 
tika veikti attālinātā mācību procesā. Visi trīs šī gada diploman-
di strādāja mērķtiecīgi un apņēmīgi, izpildot darbus visos mācību 
priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā (darbā materiālā), 
stikla apstrādē vai zīda apgleznošanā, datorgrafikā un kompozīci-
jā. Darbu komplektu papildina audzēkņu veidota prezentācija, kas 
ietvēra arī aizstāvēšanas runu video formātā. Paldies par darbu ar 
audzēkņiem nodaļas pedagogiem Evitai Kurtiņai, Irēnai Olekšai, 
Marijai Vītolai, Lienei Kaļvai un Vitoldam Kucinam. Šobrīd izstā-
de ir noslēgusies, bet darbi ir apskatāmi skolas mājas lapā. Skolo-
tāji ar skolēniem gaida nākamo darba cēlienu ar jaunām idejām un 
iecerēm. Vēlam visiem skaistu un drošu vasaru!

Septembrī gaidīsim jaunus audzēkņus mūzikas, vizuāli plas-
tiskās mākslas un deju nodaļās! 

Jautājumiem un informācijai: zvaniet mob.t. 26199526 vai raks-
tiet epastā krimulda.mms@krimulda.lv.

Sagatavoja Irēna Olekša

Apsveicam!
Krimuldas novada iedzīvotāja Lāsma Salmiņa ieguva titulu un tika kronēta par MISIS 

LATVIJA III VICE 2020/2021

15. maijā, sociālajā tīklā ”Facebook” bija iespēja vērot ”Mrs. Latvija 2020/2021” gada ap-
balvošanas ceremoniju.

Pandēmijas ietekmē konkurss ieilga 1,5 gadus ierasto 3 mēnešu vietā, kā arī konkurss 
noslēdzās “online” režīmā. 

Konkursam sākoties savu dalību pieteica 35 daiļavas no visas Latvijas, bet līdz finālam 
nokļuva 14 skaistules, kuras izceļas ne tikai ar daiļumu un talantiem, bet arī ar īpašām per-
sonībām.

Sprinta vietā konkurss izvērtās par skaistu maratonu, kura laikā dalībniecēm bija daudz 
un dažādu uzdevumu. Bija gan sevi jāpierāda, gan jāpārvar un ne vienu reizi vien jāiziet no 
savas komforta zonas.

Talantu šovs, profila intervijas, tērpu iznācieni – tautas tērps, peldkostīms, vakarkleita. 
Tieši šie ir ikgadējie uzdevumi skaistumkonkursa dalībniecēm. Taču pēdējo gadu laikā klāt 
ir nācis svarīgs uzdevums – palīdzēt pašiem, piesaistīt finansējumu, popularizēt dzīvnieku 
aizsardzības biedrību DzīvniekuSOS.

Lāsma Salmiņa atzina: “Man ir liels prieks, ka mana dalība šajā konkursā bija tieši šajā 
lielajā pārmaiņu laikā, jo tas deva mums konkursa dalībniecēm vēl papildus uzdevumus un 
izaugsmes iespējas sevi pierādot un izaicinot – profesiju maratonā un īpaši radošajā uzdevu-
mā, glezna mūsdienās.

Tas bija brīnišķīgs ceļojums mums visām dalībniecēm kopā un katrai pašai ar sevi, kura 
laikā mums bija lieliska iespēja uzplaukt kā ziediem un ziedēt!

Par skaistiem izaicinājumiem un izaugsmes iespējām arī nākotnē, jo tikai izkāpjot no savas 
komforta zonas, iespējams no dzīves paņemt ko vairāk un vairāk laba tai arī atdot!” 

Mūzikas nodaļa
Maijā norisinājās divi 

konkursi pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņiem: X Starp-
tautiskais Mazpilsētu un lau-
ku mūzikas skolu konkurss 
Pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņiem OZOLNIEKI 
2021 un VI Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles au-
dzēkņu konkurss. Krimuldas 
Mūzikas un mākslas skolas 
saksofona spēles audzēknis 
Pēteris Olekšs ar veiksmī-
gu sniegumu guvis 3. vietu 
savā vecuma grupā konkursā 
OZOLNIEKI 2021 un Atzinību Ziemeļvidzemes konkursā. Ap-
sveicam! Paldies pedagogam AGRIM LIEPIŅAM par ieguldīto 
darbu! Konkursi un gatavošanās tiem noritēja attālinātā mācību 
procesā, kas ir liels izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem. 
Esam gandarīti par panākumiem!

Mākslas nodaļa
No 4.05. līdz 30.05. Krimuldas Tautas namā bija apskatāma Kri-

muldas MMS Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu 
izstāde “Nākotnes vīzijas”. Kas mūs gaida nākotnē? Roboti, teh-
noloģiju attīstība, futūristiska arhitektūra? Kas notiks ar dabu, cil-

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas beigšanas apliecību saņēmuši 
pieci talantīgi jaunieši

Pēteris Olekšs

Lāsma Salmiņa. 
Foto: Oskars Briedis
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2020./2021. mācību gadā attālināto mācību darbu sākām jau 
no novembra.  

Saziņai ar audzēkņiem izmantojām skolas mājaslapu, kur ie-
vietojām uzdevumus katrai nedēļai. 2. semestrī audzēkņu moti-
vēšanai darbam un ciešākai komunikācijai ar pedagogiem bija 
iespēja darboties google meet nodarbībās. Attālinātā mācību 
procesa laikā nebija iespējams strādāt ar specifiskākiem mate-
riāliem, tāpēc uzdevumos bija jāpielāgo citi pieejamie mācību 
materiāli, jāpadomā kā pārveidot priekšmetus otrreizējai dzīvei. 
Jaunāko klašu audzēkņus iesaistījām attālināti strādāt ar vien-
kāršām datorgrafikas programmām, kurās viņi apguva zīmēša-
nas rīku iespējas, mācījās rediģēt un apstrādāt attēlus.

Mācību gada laikā audzēkņi piedalījās konkursos – Ķekavas no-
vadpētniecības muzeja rīkotajā mākslinieka un karikatūrista Ed-
gara Ozoliņa piemiņai veltītajā skolēnu zīmējumu karikatūru kon-
kursā “Pa – Smejies!” par aktuālo tēmu “Dižķibele – Mājsēde”, 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā Gada putna zīmējumu 
konkursā “Laukirbe” un Latvijas Biškopības biedrības rīkotajā Vi-
zuālās mākslas konkursā “Bite, daba un es”. 

Maijā, Mākslas dienu ietvaros, ar tēmu “Nākotne ienāk māks-
lā – māksla ienāk nākotnē” Krimuldas novada ciematos – Raga-
nā, Lēdurgā, Sunīšos, Turaidā, Inciemā un Lodē tika izvietotas 
brīvdabas izstādes, kurā tika eksponēti arī mūsu skolas audzēkņu 
radošie darbi.

Skolas ietvaros pedagogs Aivis Zariņš rīkoja pavasara foto kon-
kursu “Noķer pavasari”, kurā katrs audzēknis varēja iesūtīt vienu 
savu fotogrāfiju ar atbilstošu tematiku. Pēc pedagogu un pašu au-
dzēkņu vērtējuma 1. vietu ieguva Kate Karasjova un Emīls Zaķis, 
2. vietu ieguva Anda Rostoka, 3. vietu ieguva Dārta Logina un 
Linda Misiņa.

Par spīti visām grūtībām daudz audzēkņu uzrādīja ļoti labus un 
pat izcilus rezultātus, beidzot mācību gadu. Taču neviena tehno-
loģija nevar aizstāt pedagoga klātesamību radošajā mācību proce-
sā, lai mācītu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai mācītu 
strādāt ar dažādiem materiāliem daudzveidīgās tehnikās. Paldies 
ne tikai pedagogiem par ieguldīto darbu, bet arī vecākiem, kuri at-
balstīja savu bērnu attālinātajā mācību procesā, motivēja un snie-
dza padomus, iesaistījās saziņā ar pedagogiem par neskaidriem 
jautājumiem.

Priecēja tas, ka drīkstējām rīkot individuālās konsultācijas klā-
tienē profesionālās ievirzes izglītības beidzējiem. Ievērojot visus 
drošības nosacījumus, konsultācijas apmeklēja 3 Vizuāli plastis-
kās mākslas programmas audzēkņi, kuri veidoja savu nobeiguma 
darbu.

Audzēkne Madara Kronberga savā nobeiguma darbā izvēlē-
jās gatavot puzli ’’Mainīgie gadalaiki’’, kurā uz organiskā stikla 
detaļām ar stikla krāsām gleznoja dažādus tēlus, iekļaujot tos ga-
dalaikos.

Madara atzina, ka veidot šādu telpisku puzli šķita aizraujoši un 
interesanti. Darba procesā viņa ieguva jaunu pieredzi, gleznojot uz 
konkrētā materiāla. Iespējams šis darbs varētu rotāt kādu no Garlī-
ba Merķeļa Lēdurgas pamatskolas Pirmsskolas izglītības grupām. 
Nobeiguma darba vadītāja skolotāja Sanda Zaķe.

Audzēkne Anda Rostoka savā nobeiguma darbā izvēlējās šūt 
pufus sēdēšanai skolas telpās. Anda ar mammu jau pāris gadus 
bija krājušas džinsu bikses un nobeiguma darba realizēšanā viņa 
piepildīja savu ieceri tās izmantot, uzšujot 5 pufus. Audzēkne savā 
darbā uzsver domu par dabas saudzēšanu un otrreizējo pārstrādi. 
Kā radošā darba paraksts ir Andas veidota firmas zīme uz katra 
pufa. Nobeiguma darba vadītāja skolotāja Eva Keiša.

Audzēknis Harijs Artūrs Podnieks veidoja nobeiguma darbu 
triptihu «Mandala».

Harija izvēle izstrādāt mandalu radās tāpēc, ka patīk zīmēt smal-
kus un grafiskus  zīmējumus. Saka jau, ka mandalu krāsošana cil-
vēku relaksē, bet tieši Hariju to zīmēšana atslābina un nomierina.  
Kā iedvesmu krāsu izvēlei viņš izmantoja ‘’Latvju rakstus’’. Darbs 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolā 

varētu rotāt skolas telpas, bet varbūt kādā Lēdurgas iestādē ir sie-
na, kurā tas būtu jauks interjera papildinājums. Nobeiguma darba 
vadītāja Laima Smaida Helmūte.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu ar audzēkni un radošām 
idejām. Paldies vecākiem par sapratni un sadarbību ar skolu visus 
šos gadus, atbalstot savu bērnu.

Novēlam saglabāt mākslas skolā iegūtās zināšanas, prasmes un 
interesi par kultūras pasauli, izmantot un pilnveidot savus radošos 
talantus arī turpmāk! Lai mūsu vidū vairāk izglītotu un kultūru 
cienoši jaunieši!

Noslēguma darba aizstāvēšana un apliecību par profesionālās 
ievirzes izglītību audzēkņi saņems 10. jūnijā.

Paldies Krimuldas novada domei, īpaši priekšsēdētājam Linar-
dam Kumskim par sadarbību un atbalstu visus šos gadus!

Sagatavoja  
Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas direktore  

Eva Keiša

Madara Kronberga

Anda Rostoka

Harijs Artūrs Podnieks
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Sapņi piepildās!
19. jūnijā tika oficiāli atklāta gājēju ietve Lēdurgā. Piedalījās 

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis, VAS SIA “Latvijas Valsts ceļi” Limbažu nodaļas vadītājs 
Rimants Jirgensons, būvuzraugs Alvis Bērziņš un Krimuldas no-
vada domes Attīstības nodaļas pārstāves: komunikāciju projekta 
vadītāja Madara Liepiņa un projektu vadītāja Linda Bernarde.

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis ar gandarījumu dalījās paveiktajā: “Pirms kādiem gadiem, 
tiekoties ar Lēdurgas iedzīvotājiem, uzzināju par viņu vēlmi, lai Lē-
durgā būtu droša ietve gājējiem, īpaši skolēniem. 2017. gadā sākām 
realizēt šo ideju, to pilnveidojām un gatavojām projektu. 2018. gadā 
sākām ietves izbūvi. Pilnībā pabeigta tā tika trīs gadu laikā, kas ļāva 
to izdarīt, plānojot izdevumus pakāpeniskāk. Uzstādīti arī vairāk kā 
30 apgaismes ķermeņi ar mērķi drošāku ceļu visiem, īpaši bērniem, 
Lēdurgas pamatskolas skolēniem. Arī vietējais tūrisms ir ieguvējs 
no izveidotā gājēju celiņa, jo tas ir iekļāvies izveidotajā maršrutā 
“Lapu upe Lēdurga”. Tā ietvaros gan vietējie iedzīvotāji, gan Lē-
durgas viesi var baudīt ne tikai skaistu pastaigu un gājienu, bet arī 
iepazīt ciemata vēsturi deviņos izveidotajos stendos. Par to tapšanu 
un izveidi īpaši pateicamies Krimuldas novada domes Attīstības no-
daļas darbiniekiem, kas nenogurstoši kārtoja nepieciešamo doku-
mentāciju.

Novēlu Lēdurgas kopienai neapstāties pie sasniegtā un tikpat 
enerģiski iesaistīties ciemata attīstībā, lai turpmāk jau paplašinā-
tajā Siguldas novadā turpinātu iesākto darbu attīstībai.”

Visus trīs gadus šo būvobjektu uzraudzījis lēdurdzietis Alvis 
Bērziņš. Uzrunā viņš uzsvēra, ka šis ir īpaši saviļņojošs noti-
kums: “Pats esmu mērojis attālumu uz skolu gar ceļa malu, va-
karos arī tumšu. Tāpat mani bērni gājuši uz skolu, bet šo ietvi ar 
laternām nesagaidījām. Tāpēc šis brīdis ir gandrīz vai vēsturisks, 
jo ir piepildījies visu Lēdurgas iedzīvotāju sapnis. Ar labu paš-
valdības domes deputātu darbu iedzīvotāju sapņi piepildās!” 

Renovētā Lēdurgas Ārstu māja, kas ie-
kļauta tikko iznākušajā "Latvijas muižas" III 
Sējumā enciklopēdiskā izdevumā!

19. jūnijā, klātesot Krimuldas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim, 
būvuzraugam Alvim Bērziņam, Krimuldas no-
vada būvvaldes vadītājai, arhitektei Mārai Ste-
ķei, Attīstības nodaļas pārstāvēm: komunikāciju 
projekta vadītājai Madarai Liepiņai un projektu 
vadītājai Lindai Bernardei, tika svinēta Lēdurgas 
Ārstu mājas ārpuses renovācijas pabeigšana.

Lēdurgas gājēju ietvi atklāja L. Kumskis, A. Bērziņš, R. Jirgensons

Pabeigta Lēdurgas Ārstu mājas 
ārpuses renovācija
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Krimuldas novada būvvalde informē, ka līdz 2022. gada 
1. oktobrim ekspluatācijā jānodod visas būves, kuru realizāci-
jai būvatļauja izsniegta līdz 2014. gada 1. oktobrim!

Saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 
2014. gada 1. oktobrī, paredzētais maksimālais būvdarbu veikša-
nas laiks ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būv-
darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Noteikumi attiecas uz visiem objektiem, kuriem būvatļauja iz-
sniegta līdz 2014. gada 1. oktobrim un tajā netika norādīts mak-
simālais būvdarbu veikšanas termiņš!

Ja līdz 2022. gada 1. oktobrim nav iespējams ēku nodot eksplua-
tācijā, būvnoteikumi paredz pagarināt būvatļaujas derīguma ter-
miņu arī pēc noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma.

Bet tādā gadījumā – ja tiek pārsniegts maksimālais būvdarbu 
veikšanas ilgums, atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem 
īpašniekam ir jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma no-
doklis (NĪN) 3% apmērā līdz brīdim, kad būve tiks nodota 
ekspluatācijā. Nodoklis ir maksājams no lielākās kadastrālās 
vērtības: vai nu būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai 
būves kadastrālās vērtības.

Lai objektu nodotu ekspluatācijā, Ministru kabineta noteiku-
mu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punktā noteikts,  ka, ierosinot 
ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz 
apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pie-
vienojot šādus dokumentus:
• būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdar-

bu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem 
būvnoteikumiem, – izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības 
kārtībā; 

• noteikumu 165. un 166. punktā minēto institūciju atzinumus, – 
to institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras 
projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteiku-
mus, kā arī atsevišķos gadījumos Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes atzinumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  dienesta 
atzinumu un Veselības inspekcijas atzinumu; 

• tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu ga-
tavību ekspluatācijai;

• izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu; 
• būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, 

proti, gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants; 
• būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, kad ob-

jektā veikta būvuzraudzība, bet savrupmāju gadījumos tas nav 
nepieciešams; 

• būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu 
un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī 
atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka nor-
matīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu 
 žurnālam; 

• ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 
• ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjauno-
šanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pa-
sākumi).

Būvvaldes pakalpojums, pieņemot būvi ekspluatācijā, ir bez 
maksas, bet jārēķinās ar citu institūciju pakalpojumiem, kas var 
būt maksas, piemēram, kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšana 
Valsts zemes dienestā, inženierkomunikāciju atzinumu saņemšana 
par tīklu gatavību ekspluatācijai u. c., taču to cenas ir jānoskaidro 
pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

Krimuldas novada būvvalde informē

Krimuldas vidusskolu 2020./2021. mā-
cību gadā absolvēja 17 izglītojamie. 

Seši no tiem tika ierakstīti skolas 
Goda grāmatā par izciliem, teicamiem, 
ļoti labiem vērtējumiem – Juris Roberts 
Kreics, Laura Krista Jelniece, Aman-
da Rulle, Rihards Blekus, Lauris Bot-
ņa-Ezerskis un Ģirts Krasovskis. 

Mēs lepojamies, ka Juris Roberts 
Kreics saņēma simtgades izcilnieku sti-
pendiju.

12. klases audzinātāja Sandra Ērgle novēl: “Dzīvē 
ir maz laika, lai kaut ko darītu vienkārši tāpat, jo ir 
skaidrs, ka vienkārši tāpat nekas nenotiks.”

Lai izdodas!

Izlaiduma svinīgais brīdis pie Krimuldas vidusskolas 

Krimuldas vidusskolas vadība, skolotāji un absolventi
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Lēdurgas Dendroparka teritorijā ierīkots 
disku golfa laukums

Lēdurgas Dendroparka teritorijā ierī-
kots disku golfa laukums, papildinot un 
pilnveidojot piedāvājuma klāstu aktīvai 
atpūtai pie dabas. Parka teritorijā izvietoti 
19 disku golfa grozi – viens grozs pare-
dzēts treniņa nolūkiem un 18 grozi ietver 
spēles laukumu.

Trase ir īpaši ainaviska un ar pievienoto 
vērtību, jo atrodas tieši Lēdurgas Dendro-
parkā, kurā var iepazīt Latvijas un sveš-
zemju augu pasauli, rīkot piknikus, doties 
ekskursijā gida pavadībā, darboties radošās 
darbnīcās un iepazīt Krimuldas un Lēdur-
gas pagastu vēstures līkločus. 

Lēdurgas Dendroparka disku golfa par-
ka atklāšana norisinājās 19. jūnijā. Pasā-
kuma ietvaros varēja izmēģināt savus spē-
kus disku golfa spēlē, iepazīties ar spēles 
noteikumiem un vienu no teiksmaināka-
jiem disku golfa parkiem Latvijā. 

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis pastās-
tīja šī notikuma priekšvērsturi: “Ideja par 
disku golfu radās pirms diviem gadiem, 
kad mūsu novada sporta dzīves entuzias-
ti pauda šo domu pašvaldības deputātiem. 
Priecē tas, ka jau divu mēnešu laikā šis 
priekšlikums domē tika akceptēts. Šodien, 
kad disku golfs tiek oficiāli atklāts, jāsaka, 
ka tas tomēr ir liels izaicinājums sadzīvot 
un sadarboties parka dabas baudītājiem, ro-
mantiķiem un aktīvās atpūtas piekritējiem, 
sportistiem. Ļoti ceru, ka šī mijiedarbība 
stiprinās viena otru un Lēdurgas Dendro-
parks no tā iegūs. Un, arī disku golfs no tā 
iegūs.”  

Atklāšanas pasākumā piedalījās Latvi-
jas disku golfa federācijas (LDGF) prezi-
dents, trases veidotājs Jurijs Siņkevičs: 
“Priecē tas, ka Krimuldas novada pašval-
dība saskatījusi perspektīvu šajā jaunajā 
sporta veidā. Disku golfs jau piecus gadus 
ir pasaulē straujāk augošais sporta veids. 
Starptautiskās federācijas ir uzrakstījušas 

pieteikumu, lai to iekļautu Olimpiskajās 
spēlēs. Domāju, ka tas ir nākotnes sporta 
veids, salīdzinoši lēts un spēlējams visos 
gadalaikos.

Runājot par trasi Lēdurgas Dendropar-
kā, šeit ir pieejami gandrīz visi disku golfa 
metienu veidi, gan tālie, gan tuvie. Trase ir 
daudzveidīga, ar interesantu reljefu, kas to 
padara aizraujošāku.” 

Krimuldas novada sporta organizators 
Ziedonis Skrivļa aicina visus Lēdurgas 
Dendroparka apmeklētājus būt savstarpēji 
iecietīgiem un ievērot iekšējās kārtības no-
teikumus, apzinoties, ka disku golfa trase 
atrodas aizsargājamā dabas teritorijā.

Plašāka informācija par parka 
piedāvājumu –  

www.ledurgasdendroparks.lv

Kas ir disku golfs?
Disku golfs ir ārpustelpu sporta spēle, 

kurā spēlētājam lidojošais disks jāiemet 
tam paredzētā grozā. Kāpēc golfs? – tā-
pēc, ka uzdevums, līdzīgi kā tradicionālajā 
golfā, ir iziet visus 18 grozus ar pēc iespē-
jas mazāku metienu skaitu.

Ceļu uz katru grozu sāk no starta lauku-
ma, bet laukumā esošie šķēršļi – koki, rel-
jefs, ūdenstilpnes, spēli padara interesantā-
ku. Nozīme ir ne tikai metiena spēkam un 
tehnikai, bet arī stratēģijai, pareizi pieņem-
tam lēmumam šķēršļa apiešanā vai metiena 
trajektorijas izvēlē.

Disku golfa spēlei nav vecuma ierobe-
žojumu – tā ir iespēja aktīvi pavadīt laiku 
dabā gan individuāli, gan ģimenes lokā, 
izaicinot sevi, savus draugus un ģimenes 
locekļus.

Disku golfa laukumu at-
klāj L.Kumskis, J.Siņkevičs, 
Z.Skrivļa un Lēdurgas Den-
droparka pārstāves: (no labās 
puses) vadītāja S.Kauliņa un 
V.Vilne

Lēdurgas Dendroparkā svētki

Disku golfa grozs, kur jāmēģina trāpīt ar disku
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2021. gada 14. maijā stājās spēkā Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 292 “Dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie 
stādījumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas notei-
kumi”. Dabas pieminekļa kopējā platība ir 47, 2 hektāri.

Noteikumi paredz dažādus ierobežojumus – aizliegts audzēt 
ģenētiski modificētus kultūraugus, kultūrvēsturiski un ekolo-
ģiski nozīmīgajā teritorijā veikt kailcirtes, lietot minerālmēs-
lus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, bojāt 
vai iznīcināt īpaši aizsargājamos zālāju biotopus, iegūt derīgos 
izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni nekomerciālām vajadzī-
bām. Dabas pieminekļa teritorijā nedrīkst kurināt ugunsku-
rus ārpus īpašnieka vai apsaimniekotāja speciāli ierīkotajām 
vietām un pārvietoties ar mehāniskajiem transporta līdzek-
ļiem (automašīnām, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, 
traktortehniku), izņemot pārvietošanos saistībā ar teritoriju 
apsaimniekošanu. Noteikumi arī aizsargā vietējo un citzemju 
sugu dižkokus un dižakmeņus.

2016. gadā tika izstrādāts dabas pieminekļa “Lēdurgas 
dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plāns, uz kura 
pamata Dabas aizsardzības pārvalde pagājušajā gadā uzsāka 
aizsardzības noteikumu izstrādi.

Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pozitīvi vērtē, ka šī 
teritorija ir aizsargāta valsts līmenī – “Tas, protams, mums 
uzliek papildu atbildību, tomēr tas ir labi, jo liek uz apsaim-
niekošanas procesiem paraudzīties vēl rūpīgāk. Tāpat šis ir 

prestiža jautājums, jo Ministru kabineta apstiprināti noteiku-
mi apliecina, ka šis ir objekts, kas svarīgs valstiskā mērogā. 
To nevarēs iznīcināt vai atstāt novārtā.”

Parka vadītāja Sarmīte Kauliņa arī vērtē to tikai pozitīvi, 
uzsverot, ka parks tagad ir valsts aizsardzībā – “Esam patiesi 
priecīgi, ka šie noteikumi ir apstiprināti un stājušies spēkā, 
jo tagad būsim pasargāti. Protams, darbi būs daudz vairāk no 
dokumentācijas viedokļa, būs stingrāka uzraudzība, kā arī 
būs nepieciešamas atļaujas no Dabas aizsardzības pārvaldes, 
ja vēlēsimies uzlabot infrastruktūru. Par to mēs neuztrauca-
mies, jo šobrīd mums ir laba sadarbība ar Dabas aizsardzī-
bas pārvaldi un veicam saskaņojumus par infrastruktūru ele-
mentu uzstādīšanu, balstoties uz izstrādāto dabas pieminekļa 
“ Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plā-
nu. Šī noteikumi mūs pasargā arī no postītājiem, motociklis-
tiem un kvadraciklistiem, kuriem ir liela interese pārvietoties 
pa parku teritoriju, nesaskaņojot to ar parka administrāciju. 
Tagad mēs būsim valsts aizsardzībā, līdzīgi kā Gaujas Nacio-
nālais parks.”

Teritorijas lielākā daļa (29,9 ha jeb 62%) ir Krimuldas no-
vada pašvaldības īpašumā, pārējā platība – piecu zemes īpaš-
nieku privātajā īpašumā. Lielāko daļu dabas pieminekļa teri-
torijas (32 ha jeb 66 %) aizņem mežs, citzemju kokaugu sugu 
stādījumi aizņem 9,6 ha (20 % no teritorijas) lielu platību.

Spēkā stājušies  
Lēdurgas dendroloģisko stādījumu  

aizsardzības noteikumi
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Krimuldas novada domes sēdē 28. maijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

Izpilddirektora   informācija
Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un aktivitātēm pašvaldībā

 Par Krimuldas novada domes 2021. g. 30. aprīļa lēmu-
ma “Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Jaunlodītes”, 
 Lēdurgas pag., Krimuldas nov. nodošanu atsavināšanai un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
1. Atcelt 2021. g. 30. aprīļa Krimuldas novada domes lēmumu 

(prot. Nr. 5, 13. p.) “Par n/ī “Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu” .

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Ezerlauciņi”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov. 1,63 ha kopplatībā, izsoles rezultātus un 
atzīt par izsoles uzvarētāju Alvi Bērziņu, [..].

2. Pārdot A.Bērziņam [..], Krimuldas novada pašvaldības n/ī - ze-
mes starpgabalu “Ezerlauciņi” par paša nosolīto augstāko cenu 
8 930 EUR.

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Grodi”,  Lēdurgas 
pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Grodi”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., 1,59 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Pārdot Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 

J.Gierkena zemnieka saimniecībai, juridiskā adrese “Induļi”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., Krimuldas novada pašvaldības 
n/ī – zemes starpgabalu “Grodi” par 4 430 EUR. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mazezeriņi”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Mazezeriņi”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., 0,7001 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Pārdot Jānim  Kronbergam, [..], Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī - zemes starpgabalu “Mazezeriņi” par 1 330 EUR. 
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vaivariņi”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu apstiprinā-
šanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Vaivariņi”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., 2,48 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Pārdot Solveigai Veinbergai, [..] Krimuldas novada pašvaldī-

bas n/ī - zemes starpgabalu “Vaivariņi” par 6 330 EUR. 
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma  “Viesturi”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2021. g. 11. maija Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 6,38 ha koppla-
tībā, izsoles rezultātus:
1.1. apstiprināt izsolē nosolīto augstāko cenu 28 930 EUR,
1.2. atzīt par izsoles uzvarētāju SIA “Eko Dārzs”, juridiskā 

adrese “Bangas”, Vidrižu pag., Limbažu nov.
2. Paziņot pirmpirkuma tiesīgajai personai Aigaram Legzdiņam, 

[..], par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienī-
bas “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles re-
zultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ – zemes vienības “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., 2,16 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Pārdot Aigaram Zariņam, [..] par Krimuldas novada pašvaldī-

bas n/ī – zemes vienību “Ūdensrozes” par 4 630 EUR.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.
4. Izbeigt 01.12.2012. zemes nomas līgumu ar Aigaru Zariņu par 

zemes vienības “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
2,16 ha kopplatībā, iznomāšanu.

 Par nomas līguma pagarināšanu.
1. Rīkot jaunu kafejnīcas telpu nomas izsoli telpām adresē Skolas 

ielā 11, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 

2. Telpu nomas izsoles noteikumos paredzēt nosacījumu, ka ka-
fejnīcas darba laiks jānodrošina visu gadu, neatkarīgi no peld-
baseina komercdarbības laika.

3. Telpu nomas izsoli rīkot līdz 2021. g. 30.  jūlijam. 
4. Lēmuma izpildi nodrošināt izpilddirektoram un Izsoļu komisi-

jai.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tie-

su namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas.

 Par Turaidas skolas telpu un tai pieguļošā zemesgabala bez-
atlīdzības lietošanu.
1. Atlikt, biedrības Kompetenču un izglītības centra “SALTER-

RA” lūguma, uz 12 gadiem piešķirt bezatlīdzības lietošanā Tu-
raidas skolas telpas un tai pieguļošo zemesgabalu vai Turaidas 
skolas ēkas 2. un 3.stāva telpas, izskatīšanu, līdz tiks pabeigta 
lokālplānojuma izstrāde.

 Par Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, 
mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņem-

šanai lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Mežs pie 
Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”, “Saulgrieži”, 
“Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1. redakciju.

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas, kas 
sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicē-
šanas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Nodrošināt paziņojuma par publisko apspriešanu ievietošanu 
Krimuldas novada mājaslapā www.krimulda.lv un pašvaldības 
izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis”, norādot, ka ar lokāl-
plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas materiāliem var 
iepazīties portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.krimulda.lv.

Iesniegt lēmuma 1. punktā minētā lokālplānojuma 1.redakciju 
darba uzdevumā norādītajām institūcijām atzinumu saņemša-
nai.
 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Sākot ar 2021. g. 1. janvāri  izbeigt 2016. g. 14. septembrī noslēgto 
Zemes nomas līgumu Nr. 17-6/38, kurā PERSONAI palīgsaimnie-
cības vajadzībām iznomāta zeme 0,033 ha platībā pašvaldībai pie-
derošā zemes gabalā ar adresi A.Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov..
 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas 
līguma pagarināšanu.
1. Ar 2021. g. 26. februāri turpināt iznomāt PERSONAI  īpašu-

ma “Vizbuļi” zemes vienību ar adresi  Tirgus iela 20, Ragana, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 0,528 ha.

2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtība gadā un PVN. 

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

[..].
5. Uzdot PERSONAI veikt darbības īpašuma tiesību sakārto-

šanai uz ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kad. apz. 
8068 007 0325, līdz 2021. g. 30. decembrim.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
izpilddirektoram L.Ozolam.

7. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tie-
su namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas.

 Par zemes iznomāšanu.
1&
1. Ar 2020. g. 26. martu iznomāt  PERSONAI uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., 
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Krimuldas nov., zemes daļu 0,0405 ha platībā, palīgsaimniecī-
bas vajadzībām.

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk par 5 EUR.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Ar 2020. g. 25. martu izbeigt 2019. g. 16. maija zemes nomas 

līgumu ar Voldemāru Pūci, Nr. 17-6/22.
5. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

[..]. 
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2&
1. Ar 2021. g. 25. septembri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 

6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā 
esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., zemes daļu 0,1 ha platībā, palīg-
saimniecības  vajadzībām.

2. Nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar [..].
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena   mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3&
1. Ar 2021. g. 18. maiju  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

 Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes vienībā 
ar adresi Anšlava Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., zemes daļu 0,019 ha platībā, palīgsaimniecības  
vajadzībām.

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk par 5 EUR.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar [..].
5. Sākot ar 2021. g. 17. maiju  izbeigt 2020. g. 20. decembra Ze-

mes nomas līgumu Nr. 17-6/96, kurā PERSONAI palīgsaim-
niecības vajadzībām iznomāta zeme 0,012 ha platībā zemes 
gabalā ar adresi A. Eglīša ielā 4, Inciems, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov..

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā  1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4&
1. Ar 2021. g. 1. maiju  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”,  Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 0,1 ha platībā, palīgsaimniecības  
vajadzībām.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar [..].
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5&

1. Ar 2020. g. 1. septembri turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 ga-
diem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā eso-
šajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Rentēni”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov., zemes daļu 0,03 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 n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar [..].
Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam.
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021. g. 30. ap-
rīļa  lēmumā “Par  zemes iznomāšanu”.
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Krimuldas novada domes 2021. g. 

30. aprīļa  lēmumā “Par  zemes iznomāšanu”: 
1.1. Grozīt lēmuma konstatējošās daļas 13. punktu, nomainot 

ciparus “32,13” ar cipariem  “33,99”,  izsakot to sekojošā 
redakcijā:

“13. Ar Krimuldas novada domes 2020. g. 31. jūlija lēmumu 
“Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas 
cenrāža apstiprināšanu”, protokols Nr. 11, 14. p., noteik-
ta lauksaimniecības zemes 1 ha nomas maksa Lēdurgas 
pagastā: 33,99 EUR un 1ha  starpgabala nomas maksa 
30,42 EUR.” 

1.2. Veikt grozījumus lēmuma lemjošās daļas 3. punktā, no-
mainot ciparus “32,13” ar cipariem  “33,99”, izsakot to 
sekojošā redakcijā:

 “3. Nomas maksa par 1ha 33,99 euro un PVN “.
2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tie-

su namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas.

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
1. Piekrist plantācijas meža ieaudzēšanai 1,4 ha platībā lauksaim-

niecības zemē, īpašuma “Silavas ”, zemes vienībā  ar adresi 
“Vecsilavas”, kopējā platība 2,5 ha.

2. Īpašniekam veikt visas darbības, plantācijas meža ierīkoša-
nai, atbilstoši  Ministru kabineta 2012. g. 2. maija  noteikumu 
Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju 
meža noteikumi” prasībām.

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
ma 70. panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā 
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
1. Nodot zemes vienības Meistaru iela 5, Raganā, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kopējā platība 3191 m²,  daļu īpašumā bez at-
līdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Meistaru 
iela  5, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā 
dzīvokļa Nr. 11, īpašniecei [..], atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma 609/7098 domājamām daļām.

2. Juridiskajai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās 
spēkā, noslēgt vienošanos ar [..], par zemes gabala domājamās 
daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 
609/7098 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 Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada publisko 
pārskatu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada publis-

ko pārskatu.
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2. Lietvedības nodaļai nodrošināt pārskata publisku pieejamību 

likumā noteiktajā kārtībā.
 Par izglītības psihologa amata vietas izveidošanu 
1. Ar 01.09.2021. izveidot amata vienību “izglītības psihologs”: 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādē “Krimulda” – 0.4 amata 
likmes; 

1.2. pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems” – 0.2 amata 
likmes; 

1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā  – 0.2 amata lik-
mes; 

1.4. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas izglī-
tības grupā – 0.2 amata likmes. 

2. Noteikt, amata vienībai “izglītības psihologs” atalgojumu par 
1 amata likmi, kas veido 30 stundu darba nedēļu, 1000 EUR 
mēnesī.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim 
Ozolam.

 Par grozījumiem pašvaldības 2021. gada budžetā.
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 5 “Grozījumi 

Krimuldas novada 29.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai zināšanai.

 Par izmaiņām Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzī-
bas sadarbības grupas sastāvā.
1. Ievēlēt Sanitu Rudzīti Krimuldas novada bērnu tiesību aizsar-

dzības grupas sastāvā.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks un Lēdurgas 
disku golfa parka apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu.
Paplašinot Lēdurgas Dendroparka pakalpojuma klāstu, izveido-
jot disku golfa parku, mainās Lēdurgas Dendroparka biļešu cenas 
pozīcijas, pārdēvējot biļešu cenas 1. punktu – Ieejas un disku gol-
fa biļešu cenas. Lēdurgas diska golfa parka cenas tiek pielīdzi-
nātas Lēdurgas Dendroparka ieejas cenām gan vasaras sezonai 
(01.04.–31.10.), gan ziemas sezonai (01.11.–31.03.).
Vasaras sezonas ieeju biļetes cena sastāda – parka uzkopšanu, zā-
les pļaušanu, atkritumu savākšanu, ūdens izmantošanu, tualetes 
uzturēšanu, malkas nodrošināšanu. Ziemas sezonas ieejas biļetes 
cena sastāda – parka teritorijā taku tīrīšanu, malkas nodrošināša-
nu, parka teritorijas uzturēšanu, tualetes uzturēšanu. Gida pakal-

pojuma summa sastāda 30% – pašvaldībai, 70% – pakalpojuma 
sniedzējam. 
Lai varētu aktīvi uzsākt diska golfa sezonu un veikt ieejas biļešu 
pārdošanu, ir nepieciešams apstiprināt Lēdurgas Dendroparka un 
Lēdurgas disku golfa parka apmeklējuma biļešu cenas vasaras se-
zonai (01.04.–31.10.) un ziemas sezonai (01.11.–31.03.).
Pamatojoties uz augstāk minēto informāciju, 
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmek-

lējuma biļešu cenas no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim (pielikums 
nr. 1 Lēdurgas Dendroparks un Lēdurgas disku golfa parka ap-
meklējuma biļešu cenrādis 01.04.–31.10.).

2. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparka apmeklē-
jums biļešu cenas no 1. novembra līdz 31. martam (pielikums 
nr.2 Lēdurgas Dendroparka un Lēdurgas disku golfa parka ap-
meklējuma biļešu cenrādis 01.11. –31.03.).

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krimuldas novada domes 
26.02.2021. lēmumu “Par struktūrvienības Lēdurgas Dendro-
parks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 2, 29. p.) apstiprināto Lēdurgas Dendroparka apmeklējuma 
biļešu cenrādi.

Lēmums ar pielikumiem  pievienots protokolam uz 5 lapām.
 Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-1 Raganā, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., pirkuma līguma noslēgšanu 
1. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-1, 

Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kopējo platību 
38,5 m2 un 385/935 kopīpašuma domājamo daļu no būves un 
zemes pārdošanu uz nomaksu (nomaksas termiņš 2 gadi), ar 
pirmpirkuma tiesīgo personu Maiju Brišku, par 4 830 EUR

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Lī-
čupēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Līčupēm”, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., 9,87 ha kopplatībā, izsoles rezul-
tātus.

2. Pārdot Vasilijam Rasimenokam, [..], Krimuldas novada pašval-
dības n/ī – zemes starpgabalu “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., 9,87 ha kopplatībā, par 17 120 EUR. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Domes kārtējā sēde 18. jūnijā plkst. 10.00.

Saulgrieži – visgarākā diena un vis-
īsākā nakts izsenis ir bijis maģisks 
laiks cilvēka un dabas mijiedarbībā. 
Vasaras saulgriežu rituāli ir saistīti ar 
uguni un ūdeni, kam šai naktī piemī-
tot dziedinošs spēks. Tāpēc jāpeldas 
ezeros un upēs, kas tek pret sauli, vai 
jāvārtās rīta rasā. Daba ap saulgriežu 
laiku ir pilnā plaukumā un saule savu 
enerģiju dāvā visdāsnāk. Tāpēc šajā 
laikā vāktajām zālītēm ir dubultdziedi-
nošs spēks. 

Lai sagatavotos šim laikam, iegūtu 
jaunas zināšanas 19. jūnijā Lēdurgas 
Dendroparkā ikviens interesents, ievēro-
jot epidemioloģiskās drošības prasības, 
tika aicināts iesaistīties Saules gājienā, 
apmeklējot četras prasmju un zināšanu 
pieturas, kurās apgūt siera siešanu, līgo 
dziesmas, augu spēku pie zāļu sievas un 
vainagu pīšanu. Parka apmeklētāji bija 
aicināti līdzi ņemt pļavas ziedus un au-
gus, lai veidotu savu krāšņāko galvas 
rotu – vainagu. 

Savukārt, pie Krimuldas Tautas nama 

Saulgriežu gaidīšana Krimuldas novadā

21. jūnija vakarā ikviens interesents tika 
aicināts baudīt pirmssvētku sajūtu, ie-
gādājoties svētku galdam nepieciešamos 

gardumus, amatnieku darinājumus un tik-
ties ar vainagu pinējām, apgūstot skaistā-
kā vainaga darināšanas prasmes! 

Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa “Putni” un tās vadītāja Ilze Kļaviņa, mācot prasmes saul-
griežu svinēšanai
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Kubeseles dabas un vēstures takā 11. jū-
nijā norisinājās pasākums dziedāšanas 
grupai “Saucējas”.

Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionā-
lās dziedāšanas grupa “Saucējas” izveido-
jusies 2003. gadā Rīgā. Grupas dalībnieces 
apvieno kopīgs mērķis – apgūt un popula-
rizēt latviešu tradicionālās dziedāšanas sti-

skaņas, bet četrās dažādās skaņvietās ta-
kas garumā arī dziesmas no jaunā albuma 
"Dabā" un citu “Saucējām” mīļu repertuāru 
no Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Sēlijas un 
Zemgales. “Saucēju” dziedājumam ar dūdu, 
tauru un āžragu skaņām pievienojās arī mu-
zikanti Eduards un Audars Kārlis Klintis.

Pie ieejas takā varēja apskatīt jaunā ornito-
loga Miķeļa Zalāna fotogrāfiju izstādi, kurā 
atainoti “Saucēju” albuma "Dabā" viesmāk-
slinieki – dziedātājputni. Paldies Krimuldas 
novada domei par atbalstu Miķeļa Zalāna 
izstādei!

Pasākuma apmeklētāji ievēroja epidemio-
loģiskās drošības noteikumus.

Pastaiga pa Kubeseles dabas taku ir pir-
mais no “Saucēju” albuma "Dabā" atvērša-
nas pasākumiem. Vēl Saucējas dabā šovasar 
varēs dzirdēt Viesītes novada Vīnakalnā un 
Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalnā.

Kubeseles taka ir ir 3,5 km gara, tā ved cau-
ri mežam, kurā ir arī stāvas un slapjas vietas, 
tāpēc lūgums izvēlēties apstākļiem atbilstošu 
apģērbu un apavus. Skaņu ainavas nesteidzī-
gu baudīšanu varētu sekmēt arī līdzpaņemtie 
pretodu līdzekļi.

Ieeja pastaigu takā ir bez maksas.

Vairāk informācijas par albumu "Dabā": 
 www.saucejas.lv

www.krimulda.lv/objekts/kubeseles-dabas-taka/

14. jūnijā apritēja 80 gadu kopš Pa-
domju Savienība pēc Latvijas okupācijas 
organizēja pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūk-
stoši Latvijas pilsoņu.

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notika 
vienlaikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā 
14. jūnijā plkst. 11.00 tika sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi.

Krimuldas novada pašvaldībā vārdu la-
sīšana notika Krimuldas Tautas namā, Ra-
ganā. Šeit kopumā tika nolasīti 22 depor-
tēto cilvēku vārdi. Lasījumu veica mūsu 
pašvaldības iedzīvotāji. Straumēšana nori-
sinājās Facebook platformā @Teiksmainā 
 Krimulda profilā – https://www.facebook.
com/events/293177575832381

Lasījums tika straumēts reāllaikā platfor-
mās LSM.lv un LNB.lv, kur bija pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta 
digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm 
uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. 
Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas 
pasākumu videomateriāli, kā arī dati par 
deportētajiem, lai veidotu un attīstītu pub-
liski pieejamu tiešsaistes platformu, kas 

Piemiņas pasākums  
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 

14. jūnija deportācijām”

vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un 
vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” 
rīkoja Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar eksper-
tiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem 
medijiem.

lus un tehnikas, īpašu uzmanību veltot tām 
vokālajām tradīcijām, kurām raksturīga 
daudzbalsība.

“Saucējas” aicināja uz pastaigu pa Kubese-
les dabas un vēstures taku. Pirms pastaigas 
ievadvārdus teica “Saucēju” vadītāja Iveta 
Tāle. Pastaigas laikā varēja baudīt ne tikai 
putnu treļļus, upes čalošanu un citas dabas 

“Saucējas” dabā

“Saucējas” ar dziesmām un putnu treļļiem. Foto no “Saucēju” arhīva
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Lai atbalstītu darba ņēmējus, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ ir 
zaudējuši vai var zaudēt darbu, Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) un uzņēmums “Google” NVA reģistrētajiem bezdarbnie-
kiem, reģistrētajiem darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam 
pakļautām personām piedāvās iespēju bez maksas tiešsaistē 
apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes.

Uzņēmums “Google” šogad nodrošinās 200 NVA klientiem 
mācības un profesionālo sertifikātu iegūšanu četrās programmās: 
"Google IT", "UX dizains", "Datu analīze", "Projektu vadība". Pa-
redzēts, ka iesaistīties “Google” atbalstītajās mācībās varēs simts 
NVA klientu, kuri bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu ie-
guvuši Covid-19 pandēmijas laikā, sākot ar 2020. gada 1. martu, 
kā arī simts nodarbināto, kuri var zaudēt darbu  Covid-19 pandē-
mijas dēļ.  

NVA direktore Evita Simsone: “Lai atrastu darbu vai saglabā-
tu savu darbavietu mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū, ir ne-
pārtraukti jāmācās, jāpilnveido savas profesionālās zināšanas un 
prasmes. Šobrīd, kad Covid-19 pandēmijas dēļ daudzi cilvēki ir 
zaudējuši darbu, ir īpaši svarīgi operatīvi piedāvāt viņiem mūs-
dienīgas iespējas celt savu konkurētspēju darba tirgū,  apgūstot 
aktuālas, darba devēju pieprasītas digitālās zināšanas un prasmes. 
Reģistrējot vakances un izvērtējot darba devēju prasības dažādām 
profesijām, mēs redzam, ka pieprasījums pēc digitālajām prasmēm 
aizvien straujāk ienāk pat vienkāršajās profesijās. Digitālā trans-
formācija, kas norisinās darba tirgū, Covid-19 pandēmijas ietekmē 

ir paātrinājusies vēl straujāk. Digitālo prasmju apguve šodien ir 
nepieciešamība, darba ņēmēja veiksmīgas karjeras pamats. Esmu 
gandarīta par mūsu sadarbību ar uzņēmumu “Google”, kas mūsu 
klientiem paver jaunas iespējas digitālo prasmju apguvei.”

Paulius Vertelka, “Google” Sabiedriskās politikas vadītājs Lat-
vijā: “Visu pagājušo gadu mēs redzējām, kā tehnoloģijas var būt 
glābiņš cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tehnoloģiju nozīme 
ekonomikā pēc pandēmijas tikai pieaugs, un “Google” ir šeit, lai 
nodrošinātu cilvēkiem iespēju gūt labumu no tā, tai skaitā ļaujot 
atrast jaunu darbu vai attīstīt karjeru. Tā kā arvien vairākās pro-
fesijās ir nepieciešamas digitālās prasmes, darba nākotnes izaici-
nājumu risināšanai nepieciešama sadarbība starp valdībām, uzņē-
mumiem un sabiedriskajām organizācijām. Tāpēc mēs ļoti lepoja-
mies, ka kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru uzsākam Latvijā 
šo karjeras sertifikācijas programmu. Pat cilvēki bez iepriekšējas 
pieredzes varēs apgūt jaunas prasmes, kas ir viņiem nepieciešamas 
augošajās karjeras jomās, piemēram, IT atbalstā, projektu vadībā, 
UX dizainā un datu analīzē, un saņems profesionālus sertifikātus, 
kas apliecinās viņu zināšanas un kompetenci.”

Mācības notiks angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītī-
bas platformā Coursera. 

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet NVA mājaslapu: https://www.nva.
gov.lv/lv/nva-sadarbiba-ar-google-piedava-digitalo-prasmju-apguves-
iespejas

Šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir būtiski paplaši-
nājusi profesionālās pilnveides izglītības programmu sarakstu di-
gitālo prasmju apguvei un reģistrētajiem bezdarbniekiem piedāvā 
10 jaunas datorikas izglītības programmas:
• Agile projektu vadība,
• Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekš-

zināšanām),
• Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzi-

nāšanām),
• Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija 

(ar priekšzināšanām),
• Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija 

(bez priekšzināšanām),
• IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināša-

nām),
• IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organi-

zēšana un uzturēšana,
• 3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar 

priekšzināšanām),
• Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu 

pieņemšanā,
• Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavo-

šanai un finanšu plānošanai.
 
Šīs programmas var apgūt gan klātienē, gan tiešsaistē. Katras 

mācību programmas apguves laiks ir 160 stundas. 
Līdz šim profesionālās apmācības ietvaros tika piedāvāta prog-

ramma “Datorsistēmu tehniķis’’. Pēc profesionālās apmācības 
kursa “Datorsistēmu tehniķis” pabeigšanas NVA klienti iekārtojās 
darbā tādās ar IT jomu saistītajās profesijās kā datorsistēmu tehni-
ķis, datortehniķis, programmētājs, datora operators, datorsistēmu 
testētājs, datortehnikas mehāniķis.

NVA direktore Evita Simsone: "Darba tirgus digitālās transfor-
mācijas gaita paātrinās: notiek strauja darba procesu digitalizācija 
un automatizācija, tiek ieviesti jauni nodarbinātības veidi, aizvien 
vairāk pakalpojumu uzņēmumi un iestādes piedāvā tiešsaistē. Dar-
ba ņēmēju nepārtrauktā profesionālo, tostarp digitālo zināšanu, 

prasmju un kompetenču pilnveide šobrīd ir nepieciešamība. Izvēr-
tējot darba devēju prasības dažādām profesijām, reģistrējot vakan-
ces NVA un veicot darba devēju aptaujas, redzam, ka pieprasījums 
pēc digitālajām prasmēm aizvien straujāk ienāk arī vienkāršajās 
profesijās. Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā NVA veiktās 
darba devēju aptaujas dati liecina, ka visbiežāk darba devēji norā-
da, ka profesionālo pienākumu veikšanai darbiniekiem nepiecieša-
mas datorprasmes."

Daudzas un dažādas digitālās izglītības programmas NVA pie-
dāvā arī neformālās izglītības ietvaros, tās ir gan datorzinības ar 
vai bez priekšzināšanām, gan Darbs ar biroja programmatūras 
pakotni OpenOffice, gan specializētās programmas, tostarp Au-
toCAD, Corel Draw Graphics, Web risinājumu izstrāde, Personālo 
datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, kon-
figurēšana un uzturēšana, Eiropas digitālo kompetenču ietvaram 
atbilstošās datorprasmes – pamata līmenis ar ECDL sertifikāciju, 
Solid Works un citas. 

2020. gadā NVA neformālās apmācības digitālās izglītības 
programmu apguvi uzsāka 2 275 NVA klienti, bet šī gada 4 mēne-
šos – 559 NVA klienti.

Vērtējot darbā iekārtošanos pēc digitālo prasmju kursu apguves, 
redzam, ka tie veicina darba atrašanu arī profesijās, kas tieši nav 
saistītas ar IT nozari, bet kurās digitālās prasmes ir nepieciešamas. 
Pēc NVA neformālās izglītības kursiem, kas saistīti ar IT, NVA 
klienti iekārtojas darbā arī tādās profesijās kā, piemēram, skolo-
tājs, projekta vadītājs, klientu apkalpošanas speciālists, lietvedis, 
biroja administrators, ceturtā kvalifikācijas līmeņa grāmatvedis, 
administrators u.c.

Atgādinām, ka NVA jau pērn būtiski paplašināja mācību ie-
spējas, piedāvājot digitālās prasmes apgūt arī tiešsaistē, mācoties 
starptautiskajās tiešsaistes izglītības platformās. NVA sadarbībā 
ar uzņēmumu Google jau drīzumā reģistrētajiem bezdarbniekiem, 
reģistrētajiem darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļau-
tām personām plāno piedāvāt iespēju bez maksas apgūt vai piln-
veidot darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes, tiešsaistē mācoties 
četrās izglītības programmās: "IT atbalsts", “Lietotāju pieredzes 
dizains", "Datu analīze" un "Projektu vadība".

NVA būtiski paplašina digitālo prasmju apguves iespējas

NVA sadarbībā ar Google piedāvās digitālo prasmju apguves 
iespējas
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Izdota karte „Mežtaka – Dienvidu daļa” –  
Mežtakas pārgājienu maršrutu turpinājums Kurzemē un Lietuvā 

Jaunā pārgājienu karte ietver Mežtakas pārgā-
jienu maršruta Dienvidu daļu Latvijā un Lietuvā. 
Līdz ar šo izdevumu gājējiem ir pieejamas kar-
tes visā Mežtakas garumā – no Tallinas Igaunijā 
cauri Latvijai un Lietuvai līdz Lazdiju pilsētai pie 
Lietuvas – Polijas robežas.

Šogad pavasara uzņemšanā LIAA pirmsin-
kubācijas un inkubācijas programmām 
Siguldas biznesa inkubatorā tika saņemti 
67 pieteikumi, no tiem programmās uzņemti 
33 dalībnieki. Inkubācijas programmai sa-
ņemti 29 jauno uzņēmumu pieteikumi, dalību 
programmā turpinās 7 dalībnieki. 32 pietei-
kumus pirmsinkubācijas programmai iesnie-
dza biznesa ideju autori, no tiem programmā 
startēs 20 idejas. Šogad programmās būs arī 
6 diasporas pārstāvji no Šveices, Kanādas, 
Grieķijas, Dānijas un Horvātijas.

Siguldas biznesa inkubatora vadītāja Dace 
Vanaga par šī gada uzņemšanas rezultātus 
saka: “Izvērtējot pavasara uzņemšanas pie-
teikumus un rezultātus Siguldas biznesa in-
kubatorā, esmu gandarīta, ka pretendenti pie-
teicās ar inovatīviem un zināšanās balstītiem 
produktiem un pakalpojumiem. Vērojot ten-
dences var secināt, ka komersanti meklē un 
atrod visdažādākos risinājumus, kas piedāvā 
iespējas pielāgoties produktu un pakalpojumu 
realizēšanā globālo pārmaiņu situācijā. Uzņē-
mēju piedāvātie risinājumi saistīti gan ar ekoi-
novatīvu produktu ražošanu, gan informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem.” 

Inkubācijas programmas dalībnieks un 
uzņēmuma SIA Design Tree pārstāvis Ma-
tīss Irbe savu motivāciju pieteikties komentē 
šādi: “Šī nav pirmā reize, kad piesakos dalībai 
inkubatorā, jau iepriekš startēju un pieteicos 
ar dažādām idejām. Tomēr šoreiz ir citādāk. 
Es pats esmu mašīnbūves inženieris ar vairāk 
kā 10 gadu stāžu. Pieredze ir liela, tāpēc tika 
pieņemts lēmums veidot uzņēmumu. Pirmos 
klientus atradu pateicoties laika gaitā sakrā-
tajiem kontaktiem. Gada laikā klientu loks 
paplašinājās un sapratām, ka ir nepieciešamas 
strukturālas izmaiņas uzņēmumā – ir jāie-
vieš projektēšanas pakalpojums uzņēmuma 
iekšienē, jāuzlabo aprīkojums, jāievieš jauni 

pakalpojumi, jāstiprina pārdošana un mārke-
tings. To vēlējāmies realizēt ar LIAA Sigul-
das biznesa inkubatoru. Uzņēmuma galve-
nais produkts jeb pakalpojums ir nestandarta 
tehnisko risinājumu izstrāde. Tas ietver sevī 
projektēšanu, montāžu un tehniskos darbus 
kā arī uzturēšanu. Apvienojot tādas nozares 
kā mehānika, automātika, IT un mākslīgais 
intelekts, radām klientiem nepieciešamos risi-
nājumus. Mēs izstrādājam produktu no idejas 
līdz reālai, fiziskai iekārtai. Lai uzņēmums 
varētu augt no programmas sagaidām atbalstu 
gan zināšanu veidā, gan finansiāli. No inku-
batoros esošajiem uzņēmumiem esam dzirdē-
juši ļoti labas atsauksmes par tādu kā "iekšējo 
komūnu", kur uzņēmumi palīdz viens otram 
gan ar padomu, gan atbalstu grūtos brīžos. 
Manuprāt, tieši šī vide un atrašanās starp lī-
dzīgiem, veicina izaugsmi!”

Pirmsinkubācijas programmas dalībnie-
ce Madara Vaido ir priecīga par uzņemšanu 
programmā: “Līdz šim paralēli bērnu audzi-
nāšanai biju izveidojusi nelielus projektus 
no 0 līdz mirklim, kad nespēju apmierināt 
pieprasījumu laikā – menedžmenta un, iespē-
jams, zināšanu trūkuma dēļ. Ir laiks, vēlme 
un jauna ideja, kurai redzu potenciālu un vē-
los iegūt šīs zināšanas. Manā draugu lokā ir 
vairāki Biznesa inkubatora dalībnieki, arī tas 
motivēja pieteikties programmai. Vēlos attīs-
tīt “La Fête picnic” pakalpojumu – elegantus 
sajūtu velo braucienus ar iespēju baudīt iz-
smalcinātu piknika maltīti, piedzīvojot Sigul-
du. Pakalpojums piedāvā dažādus brauciena 
aprīkojuma veidus – no minimāla līdz "par 
visu padomāts". Ir izstrādāts īpašs ceļvedis, 
kas piemērots klasiskajiem pilsētas velo, tajā 
ir atzīmētas vietas, kur ieturēt pikniku, bau-
dīt Siguldas ainavas. Mērķis ir cilvēkos radīt 
jaunas sajūtas un pozitīvas emocijas, iespēju 
svinēt dzīvi, piedzīvot Siguldu no cita skatu 

punkta un patīkami pavadīt brīvdienas, īpaši 
šajā laikā, kad izklaides iespējas ir tik ierobe-
žotas. No programmas vēlos sagaidīt izpratni 
un zināšanas. Lielākie plusi ir kontakti, spe-
ciālisti, citu pieredze, arī tas, ka programma 
tur pie secīga plāna un iet cauri punktiem, tas 
disciplinē, motivē darboties, paplašina kom-
forta zonu un dod instrumentus ceļā uz mērķu 
sasniegšanu.”

Šogad pirmo reizi programmām varēja 
pieteikties arī diasaporas pārstāvji – Latvijas 
valsts piederīgie ārzemēs. Dalība program-
mās šiem programmas dalībniekiem tiks no-
drošināta attālināti – apmācības, sadarbība ar 
citiem dalībniekiem, tikšanās ar mentoriem 
notiks interneta vidē.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzī-
votspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas per-
sonas un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, 
konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu 
un grantu līdzfinansējumu. LIAA Siguldas 
biznesa inkubatora darbības teritorija ir Sigul-
das, Mālpils, Inčukalna, Garkalnes, Ādažu, 
Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Krimuldas, 
Limbažu un Salacgrīvas novadi. Nākamā uz-
ņemšana LIAA biznesa inkubatoros norisi-
nāsies rudenī, jaunie dalībnieki pieteikumus 
varēs iesniegt septembrī. Vairāk informācijas 
LIAA mājas lapā https://www.liaa.gov.lv/lv/
programmas/biznesa-inkubatori.

Papildu informācija:
Artūrs Bērziņš

Siguldas biznesa inkubatora  
vecākais projektu vadītājs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese:  

K. Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālrunis: +371 62400903

E-pasts: sigulda@liaa.gov.lv
https://inkubatori.magneticlatvia.lv/ 

LIAA atbalstīs 33 biznesa idejas un jaunos uzņēmumus Siguldā 

Karte izdota piecās valodās – latviešu, angļu, vācu, lietuviešu, krie-
vu. Tā lejuplādējama bez maksas www.baltictrails.eu/lv/forest/pub-
lications. Turpat arī Mežtakas Ziemeļu daļas ceļvedis ar karti un citi 
Mežtakas izdevumi.

Mežtakas marķējums
Šobrīd aktīvi notiek maršruta marķēšana Kurzemē. Mežtakas mar-

ķējums ir balti-oranžs-balts krāsojums uz kokiem vai citām virsmām. 
Marķēšanas darbi turpinās, to pabeigšana atkarīga no laika apstāk-
ļiem. 

Informācija pārgājiena plānošanai
Visa pārgājienu plānošanai nepieciešamā informācija atrodama 

vietnē www.baltictrails.eu. Tajā ir visu maršrutu posmu apraksti, kar-
te, GPS, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi, transporta iespējas 
un cita praktiski noderīga informācija. Ejot pārgājienā, ieteicams līdzi 
ņemt izdrukātu attiecīgā posma aprakstu un karti, kas noderēs vietās, 
kurās ir vājš interneta pārklājums.

Tiekamies Mežtakā!
Ar cieņu, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” un 

Mežtakas komanda
Sekojiet mums: www.meztaka.lv; facebook.com/meztaka; instagram.com/meztaka

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa 
Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistāka-
jiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Viens maršruta galapunkts ir 
Tallinā, Igaunijā,  bet otrs – pie Lazdiju  pilsētas netālu no Lietuvas – 
Polijas robežas. Maršruts ir ejams abos virzienos. Mežtakā var doties 
gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas nogales pārgājienā. 

Kādu informāciju sniedz karte
Jauniznākusī karte iezīmē dienvidu daļas maršrutu, pagarinot esošo 

Mežtakas Ziemeļu daļas posmu Tallina–Rīga. Dienvidu daļas kopē-
jais garums ir 1088 km, un maršruts veicams 52 dienās, noejot ~20 km 
dienā. Ja kilometrāža ir garāka, to iespējams sadalīt divu dienu gājienā. 
Latvijā Mežtakas Dienvidu daļas maršruta garums ir 341 km, Lietu-
vā – 747 km. 

Mežtakas Dienvidu daļas maršruts ir sadalīts posmos, kas atšķiras ar 
ainavu, dabas vidi un vietējo kultūrvēstures kolorītu. 
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Krimuldas novada domes sēdē 18. jūnijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

Izpilddirektora   informācija
Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un aktivitātēm pašvaldībā

 Par nomas līguma pagarināšanu.
1. Pagarināt ar biedrību “Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlā-

dzīts”” 2013. g. 31. maijā noslēgto telpu nomas līgumu Nr.  092-
13/11-3 līdz 2027. g. 31.decembrim, noslēdzot pārjaunojuma lī-
gumu. 

2. Noteikt nomas maksu 5,88 euro un PVN 1,23 euro, kopējā sum-
ma ar PVN 7,11 euro mēnesī. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līgumu ar biedrību 
“Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts””.

 Par n/ī “Piekrastes”-2 pirkuma līguma noslēgšanu. 
1. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-2, 

Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kopējo platību 
38,7  m2 un 396/935  kopīpašuma domājamo daļu no būves un 
zemes pārdošanu uz nomaksu (nomaksas termiņš 2 gadi), ar 
pirmpirkuma tiesīgo personu PERSONU.

 Par dzīvokļa īpašuma “Piekrastes” - 3 izsoles rezultātiem. 
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

“Piekrastes”-3, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., pir-
mo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2. Atcelt Krimuldas novada domes 30.04.2021. lēmumu “Par n/ī 
“Piekrastes”-3, Raganā, nodošanu atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu”. 

 Par n/ī – zemes starpgabala “Zeme pie Lojas”, izsoles rezul-
tātiem. 
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ze-

mes starpgabala “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., 3,35 ha platībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par neno-
tikušu.

2. Atcelt Krimuldas novada domes 30.04.2021. lēmumu “Par n/ī 
ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprinā-
šanu”. 

 Par n/ī  “Viesturi”, Lēdurgas pag., pārdošanu.
Pārdot n/ī  - zemes vienību “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., 6,38 ha platībā, par izsolē nosolīto augstāko cenu 28 930 EUR 
pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma - cirsmas n/ī 
“Dreimaņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas 

n/ī  “Dreimaņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 
3,48 ha, 2021. g. 25. maija izsoles rezultātus.

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot cirsmu n/ī “Dreimaņi” 
SIA “R GRUPA”, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, 
Mārupe, Mārupes nov., par 82 678 EUR bez pievienotās vērtī-
bas 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 – zemes starpgabala “Pie Vecbiseniekiem” izsoles re-
zultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes starpgabala “Pie Vecbiseniekiem”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,89 ha platībā, izsoles rezul-
tātus.

2. Pārdot PERSONAI, Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes 
starpgabalu ““Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., 1,89 ha platībā, par 3 630 EUR.

 Par dzīvokļa izīrēšanu.
1&
1. Ar 2021. g. 17. maiju  izīrēt  PERSONAI  Krimuldas novada 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 12,9 m² platībā, adre-
se Ernesta Sovera iela 1-5, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., līdz 2026.g. 31.decembrim.

2. Īres maksa noteikta 4,64 euro mēnesī saskaņā ar  Krimuldas 

novada domes 2014. g. 25. jūlija lēmuma “Par Krimuldas nova-
da pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvoja-
mo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem.

2&
1. Neizīrēt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu 17,7m² platībā, adrese Ernesta Sovera iela 1-8, 
Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

2. Pagarināt krīzes istabas pakalpojums PERSONAI uz periodu 
līdz 2021.g. 31. decembrim.

 Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības autoceļu 
un ielu sarakstā.
1. Papildināt Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sa-

rakstu ar sekojošām ielām un iesniegt veiktos grozījumus VAS 
“Latvijas valsts ceļi”:
1.1. Centra iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
1.2. Zaļā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
1.3. Nākotnes iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
1.4. Klusā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.;
1.5. Hermaņa Liepiņa iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov..
2. Informāciju publicēt Krimuldas novada domes mājas lapā 

www.krimulda.lv
 Par Krimuldas novada domes 2021. g. 29. janvāra lēmuma 
“Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām ” pro-
tokola atcelšanu.
1. Atcelt Krimuldas novada domes 2021. g. 29. janvāra lēmuma 

“Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām” pro-
tokols Nr. 1, 18.2.p., ar kuru Sarmai Amatai iznomāta zeme 
0,04 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām zemes vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”.

2. Uzskatīt par spēkā neesošu 2021. g. 2. februāra Zemes nomas 
līgumu Nr. 17-6/2-2021.

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
1. Piekrist 2,33 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežo-

šanai īpašuma “Virškalni” zemes vienībā.
2. Izpildīt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

tehnisko noteikumu Nr. Z-1-18/961 prasības:
2.1. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas, sertificētam 

meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu in-
ventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību. 

2.2. Ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārbūve, to veikt 
pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas. Meliorācijas 
sistēmu pārbūves projektu izstrādāt sertificētam meliorā-
cijas sistēmu projektētājam.

2.3. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā 
stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, 
kā arī koplietošanas meliorācijas sistēmās

2.4. Ja nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves 
projektu, tad to saskaņot pie ZMNĪ Zemgales reģiona me-
liorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. Lagzdiņa Sa-
laspilī, Rīgas ielā 113.

2.5. Gadījumos, kad tehnisko noteikumu prasības nevar iz-
pildīt, 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 Ne-
kustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģio-
na meliorācijas nodaļā.

 Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
1. No 2021. g. 1. jūnija iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  Krimuldas pag., 
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Krimuldas nov., zemes daļu 0,04 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 n/ī nodokli par zemi.
 Par zemes iznomāšanu.
1&
1. Turpināt iznomāt uz 3 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pa-

gasta zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI” Krimuldas novada 
pašvaldībai piederošo zemes vienību  “Jaunlodītes”, platība 
13,03 ha. Nomas maksa par 1ha EUR 33,99 un PVN.

2. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
2&
1. Ar 2021. g. 18. jūniju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem paš-

valdībai piederošās zemes vienības “Dreimaņi”, Lēdurgas pag. 
Krimuldas nov., daļu 1,01 ha platībā. Nomas maksa par 1 ha 
EUR 32,13 un PVN.

2. Ar 2021. g. 18. jūniju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem rezerves 
fonda zemes “Pāšiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., daļu 
1,69 ha platībā. Nomas maksa par 1ha EUR 32,13 un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā ob-
jekta kopīpašuma domājamai daļai.
1&
1. Nodot zemes vienības Zaļā iela  2, Sunīšos,  Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kopējā platība 1208 m²,  daļu īpašumā bez atlī-
dzības,  dzīvojamās mājas ar adresi Zaļā iela  2, Sunīšos, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 3, īpaš-
niecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 
4871/19475 domājamām daļām.

2. Nenodot PERSONAI zemes vienības Zaļā iela 4, Sunīšos,  Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 605 m², daļu īpašu-
mā bez atlīdzības līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai uz ēku, 
Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta  zemesgrāmatā.

3. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spē-
kā, noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domā-
jamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpa-
šuma 4871/19475 domājamām daļām.

2&
1. Nodot zemes vienības Zaļā iela  3, Sunīšos, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kopējā platība 1784 m², daļu īpašumā bez atlī-
dzības,  dzīvojamās mājas ar adresi Zaļā iela 3, Sunīšos, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 4, īpaš-
niecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 
4397/18577 domājamām daļām.

2. Nenodot PERSONAI zemes vienības Zaļā iela 4, Sunīšos,  Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 605 m², daļu īpašu-
mā bez atlīdzības līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai uz ēku, 
Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta  zemesgrāmatā.

3. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spē-
kā, noslēgt vienošanos ar PERSONU, par zemes gabala domā-
jamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpa-
šuma 4397/18577 domājamām daļām.

 Par nekustamā īpašuma maiņu.
1. Mainīt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo n/ī Saules iela 

1B, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes vienības 
daļu 1792m2 un ”Zeme pie pienotavas” Ragana, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., zemes vienības daļu 1230 m2 pret PER-
SONAI piederošā n/ī Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., zemes vienības daļu 1,73 ha platībā.

2. Slēgt nekustamā īpašuma maiņas līgumu starp Krimuldas no-
vada domi un PERSONU, maiņas līgumā, paredzot, ka Krimul-
das novada dome sedz PERSONAI nekustamo īpašumu nosacī-
to cenu starpību EUR 2700 apmērā.

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot maiņas līgumu.
4. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektoru parakstīt 

maiņas līgumu.
5. Līdzekļus starpības segšanai un īpašuma tiesību nostiprināša-

nai uz īpašumu adresi Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov.  paredzēt no bankas konta atlikuma. 

 Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nodošanu turē-
jumā.
1. Nodot turējumā SIA “Krimuldas doktorāts” pamatlīdzekļus un 

mazvērtīgo inventāru par kopsummu 1004,30 EUR.
2. Nodot SIA“Entalpija-2” turējumā inventāru un saimnieciskos 

līdzekļus 2465,48 EUR apmērā.
3. Nodot SIA “Entalpija-2” inženierbūves vairākās Krimuldas no-

vada iestādēs un struktūrvienībās.
4. Pārcelt katlu māju Sunīšos no SIA “Entalpija-2” turējuma uz 

nedzīvojamo ēku grupu.
Lēmums  pievienots protokolam uz 13 lapām.
 Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas debitoru parā-
du norakstīšanu.
1. Norakstīt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas parādus par 

ēdināšanas pakalpojumiem bijušajiem audzēkņiem:
a. PERSONAI 128,02 euro [..];
b. PERSONAI 107,42 euro [..].

2. Ieskaitīt Zemgales apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai 
Ivetai Krukai aprēķināto amata atlīdzību:
a. 60,50 euro apmērā ieskaitāmi Tiesu izpildītājas, depozīta 

kontā Nr. LV89TREL9199026001000, Valsts kasē, kods 
TRELLV22. Maksājuma mērķī norādāms izpildu lietas 
Nr. 01091/036/2020 un [..];

b. 60,50 euro apmērā ieskaitāmi Tiesu izpildītājas, depozī-
ta kontā Nr.LV89TREL9199026001000, Valsts kasē, kods 
TRELLV22. Maksājuma mērķī norādāms izpildu lietas 
Nr. 01093/036/2020 un [..].

 Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikuma 
apstiprināšanu.
APSTIPRINĀT pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” no-
likumu.
 Par “Pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” iekšējās 
kārtības noteikumi” saskaņošanu.
1. Saskaņot “Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” iekšējās 

kārtības noteikumus”.
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos likumīgo spēku zaudē ar Kri-

muldas novada domes sēdes 2015. g. 30. aprīļa lēmumu saska-
ņotie „Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” iekšējās 
kārtības noteikumi”.

 Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
1. Anulēt PERSONAI, ziņas par deklarēto dzīvesvietu nekusta-

majā īpašumā “Dzērvītes”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
LV- 2144, ar 2021.g. 18.jūniju.

2. Lēmumu nosūtīt PERSONAI un ĪPAŠNIEKAM uz adresi  
“Dzērvītes”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV- 2144.

3. Krimuldas novada Lietvedības nodaļai normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā aktualizēt ziņas par PERSONAS anulēto dzī-
vesvietu Iedzīvotāju reģistrā.

 Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datu bāzes uzturēšanas un izmantošanas deleģē-
šanas līguma noslēgšanu .
1. Slēgt deleģējuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Mērniecības datu centrs”, adrese Limbažu iela 9-486, Rīga, 
LV-1005, ar termiņu līdz 2021.g. 30.septembrim.

2. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai in-
formēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
par deleģējuma līguma slēgšanu, nosūtot lēmumu.

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai no-
sūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo 
pašvaldību Finanšu komisijai.

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai no-
drošināt deleģējuma līguma publikāciju Krimuldas novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē pēc tās noslēgšanas.

 Par n/ī  “Veckalnieši” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt 2021. g. 8. jūnija Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī – zemes vienības “Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., 0,56 ha platībā, izsoles rezultātus un atzīt par izsoles 
uzvarētāju PERSONU.

2. Pārdot PERSONAI, Krimuldas novada pašvaldības n/ī – zemes 
vienību “Veckalnieši” par 3 509 EUR.
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Paziņojums par Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Krimuldas pagasta Inciemā tiek veidota  
Anšlavam Eglītim veltīta ekspozīcija Inciema torņa ēkā 

Ekspozīcija “Anšlavs Eglītis. Jaunais cilvēks” tiek veidota kā 
vieta, kur ikviens varēs iepazīties ar rakstnieka dzīvesgājumu, ie-
dvesmoties nebaidīties no pārmaiņām, iepazīt sevi un sekot savam 
aicinājumam. Ekspozīcijas mērķis ir radīt vietu, kas ir kā impulss 
īstenot savas radošās ieceres. Ekspozīcija tiek veidota kā sociālā 
telpa pašizziņai, iesaistot apmeklētājus satura atklāšanā. Telpa ir 
veidota kā grāmata – stāsts bez robežām, pilns humora, neraugo-
ties uz grūtībām meklējot savu pašizpausmes ceļu. Ekspozīcijas 
dizaina pamatā izmantots Bauhaus mākslas virziens. Pētot un ie-
pazīstot Anšlava Eglīša personību, veidojot ekspozīcijas dizaina 
konceptu, neviens cits virziens nešķita tik tuvs un atbilstošs kā 
Bauhaus – nebaidīties no visa jaunā, spēt paraudzīties uz lietām no 
cita skatu punkta,  eksperimentēt un būt “jaunajam cilvēkam”. Tas 
saskan gan ar Anšlava Eglīša personību, gan Bauhaus garu, kuri 
veidojušies vienlaicīgi.  

Ekspozīciju plānots atvērt 2021. gada rudenī. Ekspozīcijas 
 izveide ir Krimuldas novada pašvaldības un Turaidas muzejrezer-
vāta sadarbības rezultāts. Ekspozīcijas dizaina koncepciju izstrādā 
dizaina birojs “H2E”.  

Projekts „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā”, Nr. 19-04-AL32-
A019.2202-000006, ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības un 
Lauku atbalsta dienesta atbalstu tiks realizēts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īste-
nošana saskaņā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Par Anšlavu Eglīti
Rakstnieks, dramaturgs, dzejnieks un korespondents Anšlavs Eg-

lītis dzimis Rīgā rakstnieka Viktora Eglīša un tulkotājas un skolotā-
jas Marijas Eglītes ģimenē. Jau kopš skolas gaitu sākuma veidojies 
par patstāvīgu, neatkarīgu un radošu personību.

Skaistākos jaunības gadus Anšlavs Eglītis pavadīja Inciemā, par 

ko arī sarakstījis autobiogrāfisku darbu “Pansija pilī”. 1944. gadā 
emigrēja uz Vāciju, bet 1946. gadā – uz ASV. Mūža otro pusi pava-
dīja Kalifornijā.

Anšlavs Eglītis pamatoti dēvēts par ražīgāko latviešu trimdas 
autoru, kopumā autors vairāk par 50 grāmatām. Dažu gadu laikā 
strauji ienāca latviešu rakstniecībā, valdzinot lasītājus ar neparasti 
spilgtu un atjautīgu izteiksmi, precīziem raksturiem, kopā savijot 
smalku psiholoģisku cilvēka raksturojumu ar nemanāmu ironisku 
piesitienu. 

Darbojies Holivudas preses grupā Hollywood press corps, ap-
meklējis jaunāko Holivudas filmu pirmizrādes, ticies ar aktieriem 
un kino industrijas pārstāvjiem un ar jaunumiem kino pasaulē in-
formēja latviešu lasītājus dažās trimdas zemēs. Arī par kino foru-
miem – Zelta Globs un Oskars. Vērojumi iestrādāti grāmatā "Lielais 
mēmais" (1972), tajā atrodamas bagātīgas ziņas par latviešiem un 
pasaules kinovēsturi.

2018. gadā pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem uzņemta filma 
“Homo novus” Annas Vidulejas režijā.

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2021. gada 28. maija lē-
mumu „Par Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, mainot 
Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus” (protokols Nr.5.,4.§), izstrā-
dātā lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Krimuldas novada 
teritorijas plānojumu no 2016.gada, lai nodrošinātu pilnvērtīgas ie-
spējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānoju-
mā mainīt funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas 
(L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Da-
bas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras 
(TR) teritoriju, saglabājot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8068 006 0038, 8068 006 0040, 8068 006 0035, 80680060031 līdz-
šinējo Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālo zonējumu” tā-
dejādi nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību

Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 8. jūnija līdz 2021. gada 
6. jūlijam (ieskaitot). Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2021. gada 28. jūnijā plkst. 17.30 videokonferenču 
platformā Zoom. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube 
platformā Krimuldas novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks 
publicēta pašvaldības interneta vietnē pirms sapulces sākuma)

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, uz e-pastu buvvalde@ krimulda.lv 
līdz 2021. gada 28. jūnija plkst. 12.00 var nosūtīt pieteikumu, norā-
dot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt 
sanāksmes ielūgumu. 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu papīra for-
mātā un elektroniski var iepazīties:
• Krimuldas Novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimul-

das pagasts, Krimuldas novads;
• Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pa-

gasts, Krimuldas novads;
• pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv sadaļā: sabiedrības 

līdzdalība/publiskās apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 

 www. geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai 
caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18524.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt:
• sūtot uz e-pastu pasts@krimulda.lv, parakstītu ar elektronisko 

parakstu;
• Krimuldas novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimul-

das pagasts, Krimuldas novads, darba dienās pašvaldības darba 
laikā;

• Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pa-
gasts, Krimuldas novads;

• ar portāla Latvija.lv kontu ielogojoties valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadī-
tāju Ilzi Urtāni, e-pasts: ilze.urtane@krimulda.lv, tālr. 25140631. 

Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”.

Ekspozīcijas vizualizācija
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Sociālais dienests 
aicina pieteikties 
atbalsta ģimenes

Ir brīži, kad cita cilvēka atbalsts ģime-
nei ir ļoti nozīmīgs. Bieži vien šo atbalstu 
vislabāk var sniegt tieši līdzcilvēki, tāpēc 
Sociālais dienests aicina kļūt par atbalsta 
ģimeni.

Kas ir atbalsta ģimene?
Atbalsta ģimene – ģimene, kas sniedz 

atbalstu citai ģimenei (senioriem, ģime-
nēm ar bērniem, jauniešiem), pamatojo-
ties uz pašvaldības Sociālā dienesta veiktu 
izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību.

Būsim atvērti un palīdzēsim viens ot-
ram dažādās dzīves grūtībās!

Ja vēlies sniegt atbalstu, sazinies ar 
Sociālo dienestu –  

e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv,  
tālr. 27737306

Ugunsdrošības kalendārs 2021 
JŪNIJS

Uguns naktī kā puķe zied... 
Uguns vējā dejo un dzied... 
Ak, cik spoži zibeņi deg! 
Kā lai no uguns bēg? 
  Inta Aizkalniete

UN Nr. 238 – 2016. punkti:
176. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdro-

šības instrukcijas izstrādi objektam, te-
ritorijai un būvobjektam (izņemot vien-
dzīvokļa objektu, neapbūvētu teritoriju 
un teritoriju, kurā nenotiek būvdarbi). 
Ugunsdrošības instrukcija ir objekta un 
teritorijas lietošanas mērķim atbilstošs 
ugunsdrošības prasību kopums.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 585 redakcijā)
177. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona 

nodrošina ugunsdrošības instrukcijas 
izstrādi koplietošanas telpām un terito-
rijai. Ugunsdrošības instrukcijā iekļauj 
šo noteikumu 180.1.5., 180.2., 180.4. un 
180.7. apakšpunktā minēto informāciju.

184. Saimnieciskās darbības objekta vai pub-
liska objekta atbildīgā persona nodro-
šina ugunsdrošības instruktāžu visiem 
nodarbinātajiem.

185. Ugunsdrošības instruktāžu veic par 
ugunsdrošības instrukcijā norādīto in-
formāciju, kas tieši attiecas uz nodarbi-
nāto. Šajos noteikumos minētajos gadī-
jumos, ja nodarbinātajam nepieciešams 
ievērot īpašas ugunsdrošības prasības, 
nodarbinātajam veic atsevišķu uguns-
drošības instruktāžu.

186. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona 
ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina 
kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus.

• Tuvojoties dzimšanas dienai, stresa situācijās 
vai brīžos, kad nepieciešams spēks, dziednie-
ki iesaka aizdedzināt savai horoskopa zīmei 
atbilstošas krāsas sveci! Šajā mēnesī  Dvīņi 
iededz – gaiši pelēku.

Kalendāru veidojis un sastādījis Latvijas BUB 
Apvienības valdes loceklis  

Jānis Rubīns

UZMANĪBU!
Lai veiktu Krimuldas vidusskolas stadiona plānotos rekonstrukcijas darbus, 

 no 28. jūnija slēgta velo trase, kas atrodas stadiona teritorijā. 
Aicinām būt pacietīgiem – pavisam drīz trase atkal tiks atvērta tās apmeklētājiem!

Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas ietvaros tiks izveidots multifunk-
cionāls 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 rīko-
šanu futbola virslīgai un 1. līgai.

Multifunkcionālais 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 tribī-
nēm un autostāvvietas. Tāpat tiks uzstādītas elektroniskais rezultātu tablo, rezerves 
spēlētāju nojumes, labierīcības, multifunkcionālas āra vingrošanas iekārtas un uz gu-
mijas seguma marķētas spēles bērniem. Rūpējoties par apmeklētāju drošību, stadiona 
teritorija tiks iežogota un izvietoti apgaismes objekti.
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Noslēdzies Krimuldas novada 
pašvaldības 2017.–2021. gada 

deputātu sasaukuma darba cēliens
2021. gada 18. jūnijā notika Krimuldas novada pašvaldības 

2017.–2021. gada deputātu sasaukuma domes pēdējā sēdē. 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti un līdz 
sasaukuma beigām deputāta pienākumus veica: Zane Berd-
inska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eis-
aks, Edgars Garbranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards 
Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 
Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis. Domes priekšsē-
dētājs: L. Kumskis, priekšsēdētāja vietnieks: A. Caucis. 

Kā nosaka “Likums par pašvaldībām”, domes darbs notiek sē-
dēs un pastāvīgajās komitejās. Krimuldas novada domē darbojās 
četras pastāvīgās komitejas: Attīstības komiteja (priekšsēdētājs: 
L. Kumskis, notikušas 52 sēdes), Finanšu komiteja (priekšsē-
dētājs: L. Kumskis, notikušas 48 sēdes), Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja (priekšsēdētāja: A. Pētersone, notikušas 49 sē-
des), Sociālo jautājumu komiteja (priekšsēdētājs: J. Salmiņš, no-
tikušas 39 sēdes).

Domes un domes komiteju sēdes notiek reizi mēnesī, vai biežāk 
nepieciešamības gadījumā, četru gadu laikā notikušas 57 domes 
sēdes (48 kārtējās, 9 ārkārtas), izskatīti 1219 lēmumprojekti. Vi-
sās domes sēdēs nodrošināts kvorums – no 15 deputātiem sēdēs 
piedalījušies vidēji 13 deputāti.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis: “Darba 
cēliena noslēgumā vēlos teikt paldies iedzīvotājiem par uzticēto 
atbildību, pašvaldības, pašvaldības iestāžu – skolu, bērnudārzu, 
kultūras kolektīvu u.c. darbiniekiem par pašaizliedzīgu ikdienas 
darbu, pašvaldības deputātiem par sadarbību, atbalstu un aktīvu 
diskusiju. Priecājos, ka vairums lēmumu pieņemti vienprātīgi. 
Lai ikvienam lielāko prieku rada paveiktais!

Darbs pašvaldībā aptver plašu jomu loku, novada attīstība ir ne-
pārtraukts, nebeidzams process. Arvien jaunas ieceres, izaugsme 
būs vienmēr, ceram, ka uzticētajos četros gados esam turpinājuši 
godam lolot vietas – Krimuldas un Lēdurgas pagasta vārdu un 
īstenot mums – iedzīvotājiem svarīgas idejas un darbus. 

Ar gaišu, atvērtu prātu un aicinājumu strādāt kopā, lūkojamies 
uz nākamo darba cēlienu jaunajā Siguldas novadā – veidosim to 
vienotu, līdzsvaroti attīstītu, ar rosīgām teritorijām, radošu kul-
tūras dzīvi un vērtību apzināšanos, konkurētspējīgu izglītību, 
sakārtotiem ceļiem un ielām, aktīvu sporta jomu, veicinot sadar-
bības un uzticības gaisotni.”

Piedāvājam nelielu atskaiti.

VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
• Atjaunoti grants ceļi vairāk nekā 40 km garumā.
• Uzstādītas vairāk nekā 100 jaunas lampas Lēdurgas, Raganas, 

Sunīšu, Inciema, Turaidas ielu un parku apgaismošanai.
• Uzsākta daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas projektu līdzfi-

nansēšana iedzīvotājiem. Organizētas konferences iedzīvotā-
jiem par namu apsaimniekošanu, dūmu detektoriem u.c. jautā-
jumiem.

• Izstrādāts Reģu pļavas Raganā attīstības projekts, paredzot 
brīvdabas estrādes izbūvi, izzinošas takas izveidi u.c. Sākti 
labiekārtošanas darbi – uzstādīts karoga masts lielformāta ka-
rogam, ierīkots elektrības pieslēgums, izbūvēta gājēju ietve.

• Lēdurgā izbūvēta bruģēta gājēju ietve un apgaismojums, izvei-
dojot vēstures izziņas maršrutu “Lapu upe Lēdurga”.

• Atjaunota Inciema estrāde, labiekārtots parks ar gājēju ietvēm, 
apgaismojumu, videonovērošanu.

• Piesaistot Vides aizsardzības fonda finansējumu, labiekārtots 
Lēdurgas Dendroparks ar horoskopu apli, spēka taku, apgais-
mojumu u.c.

• Piesaistot Vides aizsardzības fonda finansējumu, labiekārtota 
Kubeseles dabas un vēstures taka ar izglītojošiem stendiem, 
gājēju tiltiem, norādēm.

• Siltināta Krimuldas Tautas nama fasāde, uzstādīti saules ener-
ģijas paneļi.

• Renovēta notekūdeņu attīrīšanas sistēma Lodē un Sunīšos.
• Iegādāta Sunīšu ciema zeme. Pabeigta Inciema un Sunīšu ciema 

teritoriju detālplānojumu izstrāde – pamats tālākai attīstībai.
• Ik gadu organizēta lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. 

Izbūvēti pazemes konteineri Raganā, sākta projektēšana Sunī-
šu un Turaidas ciemam.

• Uzstādīts lielformāta karogs Reģu kalnā un karogu masti In-
ciemā pie parka un Lēdurgā pie bērnudārza.

• Izbūvēta autostāvvieta un gājēju ietve, atjaunots asfalta segums 
pie doktorāta Raganā.

• Par pašvaldības finansējumu pie valsts autoceļiem uzstādītas 
nojumes autobusu pieturās Lēdurgā, Raganā, Sunīšos, kā arī 
izveidots apgaismojums gājēju drošībai Sunīšos.

• Siltināta Inciema torņa ēkas fasāde.
• Atjaunota katlumājas fasāde Turaidā. Atbalstīta iedzīvotāju ini-

ciatīva daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
• Pabeigta visu novada kapsētu digitalizācija, iespēja iepazīties 

www.cemety.lv. Atjaunota Turaidas kapu kapliča.
• Sākta dzeramā ūdens tīkla sakārtošana Lodē.
• Satiksmes drošības uzlabošanai uzstādīti “gulošie policisti” 

Raganā un Inciemā.
• Sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Turaidas muzejre-

zervātu uzsākta Turaidas stāvlaukuma, ceļa posma Sigulda–Tu-
raida asfalta seguma pārbūve un jauna gājēju celiņa būvniecība.

• Ierīkota un modernizēta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija 
Inciema torņa, Krimuldas doktorāta, Krimuldas Tautas nama 
un Lēdurgas kultūras nama ēkā.

IZGLĪTĪBA
• Visas novada izglītības iestādes akreditētas uz maksimālo ter-

miņu – sešiem gadiem, tādējādi apliecinot izglītības kvalitāti.
• Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sākta projekta “At-

balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenoša-
na Krimuldas vidusskolā un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolā, dodot iespēju skolēniem apgūt robotiku, video un citas 
tehnoloģijas.

Paldies par darbu Krimuldas novada pašvaldības deputātu do-
mei: A.Caucim, A.Pētersonei, Z.Berdinskai, E.Eisakam, Z.Segliņai, 
I.Kauliņam, J.Krieviņam, domes priekšsēdētājam L.Kumskim, 
G.Megrim, Z.Skrivļam, J.Salmiņam, J.Eisakam, E.Gabranovam   
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• Bērnudārzos ieviests elektroniskais žurnāls. Ieviesta elektro-
niskā pieteikšanās bērnudārzu rindā.

• Līdzfinansēts projekts “Sporto visa klase” abās skolās.
• Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Krimuldas vidus-

skola 2018. gadā ir starp 20 labākajām. Skola iegūst pedago-
gam draudzīgākās izglītības iestādes statusu.

• Izveidota jauna Lēdurgas pamatskolas mājaslapa internetā.
• Paaugstināta gājēju drošība pie bērnudārza “Krimulda” – jau-

ns asfalta segums stāvvietā, apgaismojums, mainīta satiksmes 
organizācija.

• Tiek nodrošinātas vietas visiem bērniem pašvaldības bērnu-
dārzos. Atvērta jauna grupa bērnudārzā “Krimulda”.

• Līdzfinansēta iespēja piedalīties starptautiskos festivālos un 
plenēros novada mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem.

• Līdzfinansēta dalība pašvaldības nometnēs “Izzini teiksmai-
no Krimuldas novadu”, mākslas un mūzikas nometnes novada 
skolēniem.

• Ik gadu organizētas “Ēnu dienas”, dodot skolēniem iespēju iz-
zināt pašvaldības darbu.

• Izstrādāts tehniskais projekts jaunas katlumājas izbūvei 
 Lēdurgas pamatskolā.

• Finansēts telpu kosmētiskais remonts un informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju iegāde izglītības iestādēs.

KULTŪRA
• Atbalstīta novadnieku grāmatu izdošana: Ritas Bērziņas 

“Pārdomu vējš”, Ernesta Pūces “Vecā riteņbraucēja stāsti” un 
citas.

• Nodrošināta iespēja popularizēt kultūras tradīcijas ārpus valsts 
teritorijas novada koriem, deju kolektīviem, līdzfinansējot da-
lību festivālos.

• Uzsākta tradīcija veidot svētku noformējumu visās apdzīvota-
jās vietās Ziemassvētkos, Lieldienās, Jāņos un citos valsts svēt-
kos.

• Notiek rakstnieka Anšlava Eglīša ekspozīcijas iekārtošana, iz-
veidojot bibliotēku, digitālo ekspozīciju, parku, grāmatu, mā-
jaslapu.

• Atklāts festivāls “Latvijas goda aplis” Latvijas simtgadei.
• Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu atklāta skulptūru kom-

pozīcija “Trīs mūzas” pie Krimuldas Tautas nama.
• Atklātas jaunas telpas tautas lietišķās mākslas studijai “Kri-

mulda” Raganā.
• Sākta jaunas katlumājas izbūve Lēdurgas kultūras namā.
• Popularizēta novada vēsture un kultūra, uzņemot videoraidīju-

mus, piemēram, par novada dievnamiem, jauniešu orķestri.
• Ik gadu Lēdurgas Dendroparkā organizēti gadskārtu pasā-

kumi.
• Organizēti svētki “Krimuldas novadam – 10”.

SPORTS
• Ar pašvaldības atbalstu novadā norisinās pasaules čempionāts 

orientēšanās sportā un taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” 
Krimuldas posms.

• Labiekārtoti sporta laukumi Raganā, Lēdurgā, Inciemā, Lodē, 
uzstādot basketbola grozus, futbola vārtus, āra trenažierus un 
citas iekārtas.

• Izbūvēta velotrase pie Krimuldas vidusskolas Raganā, sākta 
stadiona renovācija.

• Izveidota disku golfa trase Lēdurgas Dendroparkā.
• Īstenota Krimuldas vidusskolas peldbaseina ēkas fasādes silti-

nāšana un energoefektivitātes paaugstināšana, veikta baseina 
rekonstrukcija.

• Ik gadu organizēti Latvijas čempionāta posmi pauerliftingā un 
ārmreslingā.

• Labiekārtota sporta un atpūtas vieta, rotaļlaukums Lodes 
parkā.

• Sniegts atbalsts par sasniegumiem sportā, īpaši jauniešiem.
• Atbalstīta kalnu divriteņu individuālo sacensību norise Kri-

muldā.

Aktivitātes atjaunotajā Inciema estrādē 

Siltināta Inciema torņa ēka

Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas plāns

Topošā Dienas centra Sunīšos vizualizācija
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PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

• Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, uzsākts projekts ve-
selības veicināšanai, dodot iespēju iedzīvotājiem piedalīties bez-
maksas meistarklasēs, nūjošanas, vingrošanas u.c. aktivitātēs. 

• Covid-19 pandēmijas laikā esam atbalstījuši ar pārtikas pakām 
maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu skolēnus, kā 
arī 1.–4. klašu skolēnus, nodrošinājuši ar pabalstiem krīzes si-
tuācijās nonākušos un atvieglojuši nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas kārtību.

• Ik gadu piešķiram pabalstus veselības uzlabošanai noteiktām 
mērķgrupām – cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represēta-
jiem, kā arī senioriem no 70 gadu vecuma apaļās dzīves jubile-
jās.

• Sadarbojamies ar biedrību “Cerību spārni”, sniedzot pakalpoju-
mus cilvēkiem ar invaliditāti.

• Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sākti dienas centra 
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām būvdarbi Raganā.

• Paplašināts sociālo pakalpojumu loks, piemēram, aprūpes mājās 
pakalpojums, iekārtotas Sociālā dienesta telpas Inciemā, izvei-
dojot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu, top Sunīšos. 

• Piešķirts 350 eiro atbalsts vecākiem par jaundzimušo.
• Nodrošinātas brīvpusdienas skolās un bērnudārzos daudzbērnu, 

maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem.
• Rekonstruēta apkures sistēma veselības punktā Inciemā.

PAŠVALDĪBAS DARBS,  
SADARBĪBA AR IEDZĪVOTĀJIEM

• Izveidots novada tūrisma zīmols “Teiksmainais Krimuldas no-
vads”.

• Uzlabota informācijas pieejamība un saziņa ar iedzīvotājiem – 
izveidota jauna mājaslapa pašvaldībai, izglītības iestādēm, 
Lēdurgas Dendroparkam, aktīvi darbojas pašvaldības sociālie 
tīkli. 

• Ik gadu tiek atbalstīti nevalstisko organizāciju projekti.
• Ik gadu organizēts konkurss novada iedzīvotājiem un uzņēmē-

jiem “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.
• Atbalstītas novada senioru un biedrību aktivitātes, piemēram, 

biedrība “Kamolītis”.
• Labiekārtotas telpas Inciema torņa ēkā – kopienas centram un 

sociālajam dienestam. 
• Sākta kopienas centra būvniecība Sunīšos.
• Kopta tradīcija jaundzimušo godināšanai – organizēts pasākums 

“Pulkā nāc!”.
• Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību ieviesta novada iedzī-

votāja ID kartes priekšrocību programma. 
• Līdzfinansēta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbība.
• Skolu jaunieši iesaistīti ikgadējā budžeta un attīstības plāno-

šanā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Īstenots meliorācijas sistēmu sakārtošanas projekts, piesaistot 

Eiropas Savienības finansējumu.
• Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sakārtoti grants ceļi 

vairāk nekā 12 km garumā uzņēmējdarbības atbalstam.
• Krimuldas novads iestājies Vidzemes Tūrisma asociācijā. 
• Uzstādīti stendi ar novada karti tūristiem.
• Piedaloties izstādē “Balttour”, popularizēti novada uzņēmēji 

un tūrisms, Lēdurgas dendroparks popularizējis savu darbību 
starptautiskā projektā “Dārza pērles”.

• Lai veicinātu interesi par uzņēmējdarbību, nodrošināts karjeras 
konsultants abās skolās.

• Līdzfinansēts skolēnu vasaras nodarbinātības projekts.
• Finansētas programmas “Uzņēmējdarbības pamati vidusskolē-

niem” un “Projektu pamati vidusskolēniem” Krimuldas vidus-
skolā.

• Atjaunots asfalta segums pie Eikažiem un uz Austriņiem, veici-
not uzņēmējdarbību.

• Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību īstenots projekts “Mā-
miņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”.

Lēdurgā gājēju ietve un informatīvais stends

Skulptūru kompozīcija “Trīs mūzas” (mākslinieks A.Gulbis) pie Krimul-
das Tautas nama

Rekonstruētais Krimuldas vidusskolas peldbaseins gaida sezonas 
atklāšanu

Kubeseles dabas un vēstures taka (3,6 km) atrodas pie Krimuldas baz-
nīcas. Informācija par to ir pieejama arī digitāli
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Pabeigti projektēšanas darbi Dienas aprūpes centram
Krimuldas novada būvvalde ir apstiprinājusi SIA “JB Latvija” 

iesniegto būvprojektu pilnā sastāvā. Plānots, ka jūlijā tiks uzsāk-
ta dienas aprūpes centra būvniecība. 

Jau ziņots, ka no pagājušā gada oktobra aktīvi norisinājās projek-
tēšanas darbi dienas aprūpes centram Krimuldas novadā. Projekta 
“Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem Krimulda novadā”, Nr. 9.3.1.1/19/I/019 ietvaros plā-
nots uzbūvēt jaunu ēku, Parka ielā 1, Raganā, kurā tiks izvietoti 
dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Projekts tiek īstenots 2014.–2020. gada Eiropas Savienības 
fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpo-
jumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 474 462.09 eiro. 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 

403 292.77 eiro.

Turaidas muzejrezervāta  
ziņas

19. jūnijā Turaidas muzejrezervātā notika Krimuldas novada 
pašvaldības vadītāja Linarda Kumska un Turaidas muzejrezer-
vāta direktores Annas Jurkānes un darbinieku tikšanās. Sarunu 
laikā tika izvērtēta līdzšinējās sadarbība, kopā veidotie projekti 
un ieceres.

Jau vairākus gadus Turaidas muzejrezervātam ir izveidoju-
sies savstarpējā sapratnē un kopējos centienos balstīta sadar-
bība ar Krimuldas novada pašvaldības vadību. Kā viens no 
pēdējiem sadarbības projektiem ir pašvaldības deputātu atbals-
tītais lēmums par stāvlaukumu sakārtošanu, ko akceptēja LV 
Ministru kabinets, nododot zemi zem stāvlaukumiem valsts 
īpašumā. 

Apmeklētāju kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešams sakār-
tots muzejrezervāta ieejas mezgls, ko varēs veikt reizē ar auto-
ceļa remontu. Tikšanās laikā Linards Kumskis dāvināja Turai-
das muzejrezervāta krājumam Krimuldas novada karogu un ar 
to saistīto dokumentāciju, kas tiks saglabāti novada vēsturei.

Stājoties spēkā jaunajai novadu reformai, Turaidas muzejre-
zervāts izsaka lielu pateicību Krimuldas novada pašvaldības 
darbiniekiem, deputātiem, it īpaši Linardam Kumskim, par sek-
mīgo un ilgtspējas veicinošosadarbību ar muzejrezervātu. 

Paldies!

Bet dzīve turpinās… 
Turaidas muzejrezervāts gaida apmeklētājus 

un interesentiem piedāvā arī virtuālās izstādes
Mājaslapā www.turaida-muzejs.lv virtuālajā izstādē “Bet 

dzīve turpinās…” var aplūkot Turaidas muzejrezervāta krāju-
mā esošos priekšmetus un fotogrāfijas, kas atspoguļo dzīvi 
izsūtījumā.

Virtuālās izstādes apskate sākas, uzklikšķinot uz pirmā attēla.

Vēl ir aplūkojamas virtuālās izstādes:
• Latvijas agrārajai reformai – 100;
• Turaidas muzejrezervāta darbības un attīstības stratēģija. 

2014. – 2023.;
• virtuālā izstāde “Latvju dainas” – Jāņa Zariņa tautasdziesmu 

“bronzas lappusītes”; 
• viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19. gad-

simta mākslinieku skatījumā un citas izstādes.

Turaidas muzejrezervāts atvērts katru dienu.
Darba laiks:

pirmdiena – ceturtdiena 10:00 – 19:00
piektdiena – svētdiena un svētku brīvdienas 10:00 – 20:00

Atvērtas ekspozīcijas Turaidas pils rietumu korpusā un Galvena-
jā tornī, kā arī ekspozīcija “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” 
dārznieka mājā un Turaidas baznīcas ekspozīcija.

Turaidas muzejrezervāta apmeklējums veicams ievērojot noteik-
tos fiziskās distancēšanās nosacījumus un sanitāro protokolu:
1. Nav pieļaujama personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne muzejrezervāta teritorijā;
2. Nav pieļaujama pašizolācijā vai karantīnā esošu personu atraša-

nās muzejrezervāta teritorijā.
Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem ir tiesības apmeklētājus 

ar infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) 
neielaist vai lūgt pamest muzejrezervāta teritoriju.

Muzejrezervāta teritorijā jāievēro 2 metru distance, nav pieļau-
jama personu drūzmēšanās apskates vietās, jāseko visām norādēm 
un papildus informatīvajiem materiāliem, kas izvietoti muzejre-
zervāta teritorijā.

Pie ieejas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā izvietoti roku 
dezinfekcijas līdzekļi. 

L. Kumskis un A. Jurkāne atdod Krimuldas novada karogu TMR krāju-
mā L. Kreišmanei (vidū). Foto: Agris Tabaks
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

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

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

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

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

plkst. 11.00.
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

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

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

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Dievkalpojumi  

katru svētdienu pl. 11.00.
1., 3. svētdienā kalpo mācītājs Aigars Vančenko ;

2., 4. svētdienā kalpo mācītājs Andris Grots 
Dieva svētību vēlot, 

Draudzes pārvalde

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

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

Turaidas kapos 
Ekumeniskie kapu svētki 

4. jūlijā plkst. 14.00;

Katoļu draudzes kapu svētki 
4. jūlijā plkst. 15.00

Sniķeru kapos 
Ekumeniskie kapu svētki 

11. jūlijā plkst. 14.00

Gaujas kapos 
Ekumeniskie kapu svētki 

11. jūlijā plkst. 15.00 

Ziemeļu kapos 
Ekumeniskie kapu svētki 

18. jūlijā plkst. 14.00 

Lēdurgas kapos 
Luterāņu draudzes kapu svētki 

31. jūlijā plkst. 14.00

Ar liepu ziedu smaržu,
Kuru ziemā tējā liksim;
Ar puķu zirņu saldumu,
Kas nāk pār slieksni,
Mēs šajā laikā Tevi apsveicam
Un novēlam, lai arī sirds zied līksmi!

Sirsnīgi sveicam jūnija 
gaviļniekus:

Rozu Tēraudi,
Veltu Nagobadi,
Ausmu Ābolu,
Zentu Baķi,
Voldemāru Smelteri,
Ilzi Noreiku,
Juzefu Griblo,
Ainu Ciukšo,
Jūliju Bieziņu,
Voldemāru Amatu,
Vitāliju Kazaku

nozīmīgajās jubilejās!

Krimuldas Tautas nama  
tautas lietišķās mākslas 
studija “Krimulda” lepojas 
ar paveikto – tapis jauns 

studijas karogs.
Tā autore un audēja ir studijas 

vadītāja Laila Šteinberga. 
Mēs būsim visur…
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs 
Un bērnos savos.
 (A. Eglītis)

Skumju brīdī dalām bēdas ar kaimiņieni Līgu, 
kuplo bērnu un mazbērnu saimi,  

mūsu čaklos kaimiņus dzīvesbiedrus  
Ritu un Pēteri Valterus aizsaulē pavadot.

  Krimuldas Bērzu ielas 4.mājas iedzīvotāji

LĪDZJŪTĪBAS
Kaut netiksimies vairs, 
No mūžības, caur baltu mākoni 
Jums uzsmaidīšu.
Un katru pavasari, sveicinot,
Pa sniegpulkstenim
Jūsu domās vīšu.
 /K. Apškrūma/

Skumstam kopā ar kaimiņiem un draugiem, 
Ausmai Linkai pa mūžības ceļu aizejot. 

Pensionāru biedrības ''Kamolītis'' biedri

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
  /O. Rikmanis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ērikas Kliekas 
piederīgajiem un draugiem,  

viņu mūžībā pavadot.
 Lēdurgas pensionāru, invalīdu  

un represēto biedrība "Kamolītis"

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Mūžībā devusies kolēģe  
Maija Kaņepe 

04.01.1951.-30.06.2021. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei.

 Krimuldas vidusskolas kolektīvs


