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Sēde sasaukta plkst.09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Zane Berdinska tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis, 

Ance Pētersone tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Nauris Bokšs- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Ingus Kauliņš- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Gatis Megris- tiešo darba pienākumu dēļ, 

 

Sēdē piedalās: 

Laimonis Ozols- izpilddirektors, 

Rita Erdmane- Krimuldas vidusskolas direktore tiešsaistē, izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto elektronisko balsošanas sistēmu, 

Maija Kalniņa- Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktore tiešsaistē, izmantojot 

komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto elektronisko balsošanas sistēmu. 
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DARBA KĀRTĪBA: 
1. Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Krimuldas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs (Ziņo: R.Erdmane, M.Kalniņa)  

 

2. Par  grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma 

ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju 

projektam “ Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 

21.p.) ( Ziņo: L.Kumskis) 

 

 

 

1. 

Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Krimuldas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs  

 (Ziņo: R.Erdmane, M.Kalniņa. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Salmiņš, A.Caucis, M.Zemītis) 

 

Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) 32.7 3.punkts nosaka: 

“mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē 

var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē 

klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu 

kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada 

administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un 

epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību 

profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības 

rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī 

rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē.” 

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē 14.04.2021. publicēto 

un 15.04.2021. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”  publicēto to pilsētu un novadu 

sarakstu, kuros 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu 

klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, Krimuldas 

novads ir iekļauts iepriekš minētajā sarakstā un Krimuldas novada vispārizglītojošās skolas ar 

19.04.2021. drīkst organizēt mācību procesu klātienē.  

Saskaņā ar Noteikumu 32.7 5.punktu: “ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā 

minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa 

īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to 

informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos 

pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk 

ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.” 

Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.04.2021. sēdē 

Krimuldas novada izglītības iestādes ir informējušas par gatavību atsākt izglītības procesa 

īstenošanu klātienē.  

Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

32.7 3.punktu un 5.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

balsojot, ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 19.04.2021. atsākt mācību procesa īstenošanu klātienē Krimuldas vidusskolā 1.-

6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē, ievērojot valstī 

ieviestos piesardzības un drošības pasākumus. 

2. Ar 19.04.2021. atsākt mācību procesa īstenošanu klātienē Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolā 1.-6. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. klasē, ievērojot valstī ieviestos 

piesardzības un drošības pasākumus. 

3. Krimuldas vidusskolā un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā klātienes mācību 

laikā ievērot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Noteikt Krimuldas 

vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores par atbildīgajām 

Noteikumu un citu ar Covid-19 izplatību saistīto normatīvo aktu prasību ievērošanā 

attiecīgajā izglītības iestādē.  

4. Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktorēm 

organizēt skolās klātienē nodarbināto Covid-19 testēšanu, saskaņā ar Noteikumu un 

citu normatīvo aktu prasībām. 

5. Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktorēm, 

Krimuldas novada domes izpilddirektoram un lietvedei organizēt drošus skolēnu 

pārvadājumus nokļūšanai skolā, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

6. Krimuldas novada domes izpilddirektoram nodrošināt skolēnu pārvadājumu 

pašvaldības šoferu Covid-19 testēšanu, individuālās aizsardzības un dezinfekcijas 

līdzekļu pieejamību pašvaldības autobusos, kā arī nodrošināt pašvaldības skolēnu 

autobusu piepildījuma atbilstību Covid-19 ierobežošanas prasībām.  

7. Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktorēm 

izstrādāt mācību procesa organizācijas kārtību, par tās īstenošanu informēt izglītības 

iestādē nodarbinātos, izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un 

viņu likumisko pārstāvjus, Krimuldas novada domi. 

8. Mācību procesa īstenošana klātienē skolēniem nākošajā kalendārajā nedēļā tiek 

organizēta atbilstoši tam, kādi ir pašvaldības dati kārtējās kalendārās nedēļas 

trešdienā Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā 

informācijā par kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu pašvaldībā. 

9. Noteikt Krimuldas novada domes izpilddirektoru par atbildīgo, kas seko Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” publicētajai informācijai par Administratīvajām teritorijām, kurās 

epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības 

iestāžu 1.-6. un 12.klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9.un 10.-11. klasē un  sniedz šo 

informāciju Krimuldas novada domes priekšsēdētājam savlaicīgai lēmuma 

pieņemšanai. 

10. Pilnvarot Krimuldas novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu noteikt mācību 

procesa īstenošanas klātienē pārtraukšanu, ja Krimuldas novads nav iekļauts Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” publicētajā sarakstā par Administratīvajām teritorijām, kurās 

epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības 

iestāžu 1.-6. un 12.klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9.un 10.-11. klasē un noteikt 

mācību procesa īstenošanas klātienē atsākšanu, ja Krimuldas novads tiek iekļauts 
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Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis” publicētajā sarakstā par Administratīvajām teritorijām, kurās 

epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības 

iestāžu 1.-6. un 12.klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9.un 10.-11. klasē.  

11. Noteikt, ka Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 

direktores ir atbildīgas par izglītības iestādēs nodarbināto, izglītības iestādes 

padomes, izglītības iestādes izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju informēšanu 

par pieņemto lēmumu. 

12. Noteikt, ka Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļas vadītāja ir atbildīga par 

Izglītības un zinātnes ministrijas informēšanu par pieņemto lēmumu.  

Lēmums pievienota protokolam uz 3 lapām. 

 

2. 

Par  grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma 

ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “ 

Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 21.p.) 

 (Ziņo: L.Kumskis) 

 

Krimuldas novada dome 29.01.2021. pieņēma lēmumu “Par aizdevuma ņemšanu  

līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas 

vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (turpmāk – lēmums), saskaņā ar kuru tika 

nolemts sekojošais: 

1. Atzīt par prioritāru pašvaldības investīciju projektu “Krimuldas vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija”. 

2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta 

pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,-  EUR apmērā (27 % no 

kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 

ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu  pašvaldības investīciju projekta 

“Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”  līdzfinansējumam.   

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 100 000,- EUR apmērā (73 

% no kopējām projekta izmaksām). 

4. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

5. Lūgt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt saskaņojumu 

Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmuma izpildes gaitā, konstatētas nepilnības lēmumā, tādēļ, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22.panta pirmo daļu,  likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu, 

Attīstības komitejas 08.04.2021. atzinumu, 

 

 

balsojot, ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Grozīt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
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“2. Iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,-  EUR apmērā 

(aptuveni 29 % no kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto 

kredīta procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu  pašvaldības 

investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”  

īstenošanai.” 

2. Grozīt lēmuma lemjošās daļas 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 000 000,- EUR 

apmērā (aptuveni 71 % no kopējām projekta izmaksām), kas ir paredzēts un iestrādāts 

Krimuldas novada domes 2021. gada budžetā.” 

3. Lēmumu nosūtīt saskaņošanai Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

Lēmums pievienota protokolam uz 3 lapām. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 09.26 

 

 
 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


