
Kopsim kopības prātu!
A. Kronvalds

KRIMULDAS PAGASTS    LĒDURGAS PAGASTS

KRIMULDAS NOVADA
Nr. 16/17 (577)

pašvaldības  
bezmaksas izdevums

OKTOBRIS / 2020VESTIS

Aicinām izvirzīt kandidātus apbalvojumam!
Turpinot Krimuldas novadā iesākto tradīciju – novadnieku godināšanu Latvijas valsts dibināšanas svinīgajos 

sarīkojumos, aicinām iestāžu vadītājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus  būt aktīviem un 
piedalīties kandidātu izvirzīšanā apbalvojumam, aizpildot iesniegumu un iesniedzot Krimuldas novada domē vai 
Lēdurgas pagasta pārvaldē vai sūtot uz e-pastu: pasts@krimulda.lv līdz š.g. 21. oktobrim.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Krimuldas novada apbalvojuma nolikumu un  precīzi aizpildīt iesnieguma veidlapu. 
Vairāk par apbalvojuma piešķiršanu – www.krimulda.lv 

Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisijas vārdā Līvija Ustupa

Sabiedriskās organizācijas aicinātas iesniegt  
projektu pieteikumus aktivitātēm 2021.gadā

Krimuldas novada dome aicina sabiedriskās organizācijas un fiziskas personas iesniegt 
pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai aktivitātēm un Eiropas Savienības/citu fondu 

līdzfinansētiem projektiem

Atbalsta saņemšanas jomas - veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un māksla. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 31.oktobrim

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrī-
bas, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasā-
kumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas 
personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finan-
sēto projektu aktivitātēm Krimuldas novada administratīvajā te-
ritorijā.

Interesenti aicināti iepazīties ar finansējuma piešķiršanas noteiku-
miem un kritērijiem, iesnieguma un atskaišu paraugu formām Kri-
muldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv 
sadaļā ”Projekti”:

“Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu 
sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un re-
liģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Krimuldas novada do-
mes 30.06.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJU-
MI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. 
Nr. 9, 10.p.)).

“Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības 
līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem 
projektiem” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 28.04.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas 
novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.))

Uz iesniegšanas brīdi Biedrībām un iedzīvotāju grupām, 
iesniedzot pieteikumu aktivitātēm 2021.gadā un pašvaldības 
līdzfinansējumam, jābūt iesniegtām atskaitēm par 2020.gadā 
saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu, finanšu un saturiskajām 
atskaitēm.

Aizpildītas pieteikuma veidlapas - projekta aprakstu un tāmi 1 
eksemplārā lūdzam iesniegt Krimuldas novada domes adminis-
tratīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, 
Raganā, līdz 30.oktobrim vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas no-
vada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā LV-2144 – pasta zīmogs līdz 31.oktobrim. 

Pieteikumus līdz 31.oktobrim jāiesniedz arī elektroniski uz 
e-pastu: attistiba@krimulda.lv. 

Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma
Tālrunis uzziņām: 25549748, 

e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.
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SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko atkārtotu (otro) mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar preten-
dentu atlasi pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Sau-
leskalniem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 001 0129, 
platība 2,33 ha, atsavināšanai. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5 600 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 3. novembrī plkst. 14.00, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raga-
nā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020 gada 2. novembra plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par 
zemes starpgabala pirkšanu. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams pie-
gulošam nekustamam īpašumam.
Dalībnieku reģistrācija pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 2. novembra plkst. 17.00. 
Nodrošinājuma summa 560 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldī-
bas bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas 
Nr.90000068799.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, 
iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagas-
tā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

NVA akcija  
“Karjeras dienas 

darba meklētājiem” 
No 19. līdz 23. oktobrim Nodarbinātības 

valsts aģentūra (NVA) visā Latvijā rīko 
akciju “Karjeras dienas darba meklētā-
jiem”, lai veicinātu darba devēju un darba 
meklētāju satikšanos. Karjeras dienu akti-
vitātes šogad, ņemot vērā Covid-19 infek-
cijas apdraudējumu, paredzēts īstenot ne 
tikai klātienē, bet arī tiešsaistē. Piedalīties 
akcijā un saņemt atbalstu darba meklē-
šanā un karjeras veidošanā var ikviens 
iedzīvotājs, kurš meklē darbu vai vēlas to 
mainīt. Dalība Karjeras dienu aktivitātēs 
ir bez maksas!

21.oktobrī plkst. 19.00 sociālās vietnes 
Facebook NVA kontā visi interesenti aici-
nāti piedalīties tiešsaistes karjeras dienā, 
ko rīko NVA sadarbībā ar sociālo kustību 
“Latvija strādā”. Tiešraidē uzsvars tiks 
likts uz profesionālās attīstības un pārkva-
lifikācijas iespējām. Tiešsaistes karjeras 
dienā uzņēmumu un organizāciju pārstāv-
ji prezentēs darbiniekiem un citiem inte-
resentiem piedāvātās mācību un karjeras 
izaugsmes iespējas, kā arī informēs par 
aktuālajām vakancēm. 

Šogad darba interviju simulācijas 
jeb lomu spēlēs plānotas ne tikai klā-
tienē NVA filiālēs, ja to ļaus epide-
mioloģiskā situācija, bet arī attālināti 
ZOOM vietnē. 

Darba interviju treniņiem lūdzam 
pieteikties iepriekš! Darba pārrunu tre-
niņiem jāpiesakās NVA tīmekļvietnes sa-
daļā  “Karjeras dienas”, izmantojot funk-
ciju “Pieteikuma anketa”. Kad pieteikuma 
anketu Jūs būsiet aizpildījis un nosūtījis, 
to automātiski saņems Jūsu izvēlētā NVA 
filiāle. Filiāles darbinieks sazināsies ar 
Jums un telefona sarunā vienosies par tik-
šanās laiku.

Katras NVA filiāles Karjeras dienu ak-
cijas pasākumu plāns un kontaktinformā-
cija atrodama NVA tīmekļvietnes  sadaļā  
“Karjeras dienas”.

Apmeklējot NVA filiāli klātienē, ir 
jāievēro epidemioloģiskās drošības ie-
teikumi! Ja ir saslimšanas simptomi vai 
noteikta pašizolācija, aicinām klātienes 
aktivitātes neapmeklēt!

KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
atbalsts konkursam 

“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” 2018.-2020.

Pieteikumus iesniedz daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrības un iedzīvotāju 
grupas.

Gads Iesniegumu 
skaits

Apstiprināto 
projektu skaits Ciemati Projektu kopējās 

izmaksas
Līdzfinansējuma 

summa EUR
Pašu 

ieguldījums 
2018. 4 3 Ragana, Inciems 7 662,51 3 957,6 Ne mazāk kā 

10%
2019. 9 7 Ragana, Inciems, 

Turaida
17 077.69 10 060.98 Ne mazāk kā 

10%
2020. 10 10 Ragana, Inciems, 

Turaida, Lode, Lēdurga
27 211.31 11 993.94 Ne mazāk kā 

30%

Informāciju sagatavoja Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,
 tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Trīs iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu elektroniski

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pa-
ziņojumu elektroniski e-pastā.
1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot mak-

sājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinā-
jums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS 
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespē-
jams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos 
www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt no-
maksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts paš-
valdībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitī-
jums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā.

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt 
elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules 
izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvi-
jas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk 
kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir no-
teikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai 
īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.
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Iepazīsim Siguldas novadu!

Sigulda – trešo reizi  
mīlētākā pilsēta Latvijā

Sigulda atzīta par Latvijā mīlētāko pilsētu jau trešo gadu 
pēc kārtas, liecina zīmolu topa “Baltic Brands” jaunākie dati. 
Latvijas iedzīvotāju balsojumā Sigulda kā ietekmīgs un iecie-
nīts zīmols ieguvis 40,7% respondentu atzinību, otrajā vietā 
atstājot Ventspili (36,7%), bet trešajā vietā – Rīgu ar 35%.

Siguldu par mīlētāko pilsētu atzinuši respondenti, pieda-
loties aptaujā visā Latvijas teritorijā. “Siguldai kā zīmolam ir 
būtiska loma Latvijas iedzīvotāju sirdīs, jo tā ar savu oranžo 
aizrautību, četru gadalaiku piedāvājumu un mūsu inovatīvām 
idejām gan ļauj veicināt iekšējā tūrisma pieplūdumu, gan rada 
lepnumu ik vienam siguldietim par to, ka esam priviliģēti dzī-
vot šajā vietā! Šī atzinība vēlreiz pierāda, ka Sigulda ir izvei-
dota kā ilgtspējīga un jaudīga pilsēta, jo spējusi nostiprināt 
savas pozīcijas aizvien pieaugošās konkurences apstākļos,” 
atzīst Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Uģis Mitrevics.

Pērn zīmolu tops tika organizēts Baltijas valstu mērogā un 
arī tad sīvā konkurencē Sigulda spēja noturēties kā mīlētākā 
pilsēta Latvijā. Pirmoreiz Latvijā mīlētākās pilsētas titulu Si-
gulda ieguva 2018. gadā, pirms tam mērķtiecīgi ik gadu pa-
kāpjoties no 4. vietas 2011. gadā.

No 26. oktobra līdz 1. novembrim norisināsies 
 Spēka Restorānu nedēļa

Šoruden Siguldā norisināsies Spēka Restorānu nedēļa, kuras 
galvenais aicinājums ir smelties spēku, jo tas šogad būs vajadzīgs 
ikvienam. Spēka Restorānu nedēļas laikā ikvienam būs iespēja 
septiņos restorānos baudīt maltītes, kas ir veselīgas, vitamīniem 
un uzturvielām bagātas jeb citiem vārdiem – spēcinošas.

Gardēžus nedēļas garumā uzņems restorāni “Gadalaiki”, “Fa-
zenda” un “Kungu rija”, viesnīcas “Sigulda” restorāns, gastro 
grilbārs “Kokos”, Bīriņu pils restorāns, kā arī Mālpils muižas 
restorāns. Kā ierasts, Restorānu nedēļā būs iespēja baudīt trīs 
ēdienu maltītes par 20 vai 25 eiro.

Lai baudītu Restorānu nedēļas piedāvājumu, apmeklētāji aici-
nāti iepriekš veikt galdiņa rezervāciju, zvanot uz konkrētā res-
torāna rezervācijas tālruni. Siguldas Spēka Restorānu nedēļas 
ēdienkartes pieejamas sociālo tīklu vietnē “Facebook”. 

Aicinām ievērot piesardzības pasākumus saskaņā ar spēkā eso-
šajiem ierobežojumiem.

Siguldā pie gājēju pārejām uzstāda  
īpašus atstarojošus elementus gājēju drošībai

Sākoties rudens tūrisma sezonai un palielinoties tūristu plūs-
mai, Siguldas pilsētas centrā pie vairākām gājēju pārejām uzstā-
dījusi atstarojošas figūras, kas automašīnu vadītājiem atgādinās 
savlaicīgi samazināt braukšanas ātrumu, lai vajadzības gadījumā 
apstātos un ļautu gājējiem droši šķērsot gājēju pāreju. Savukārt 
gājējiem atgādinās nēsāt atstarotājus, lai, pasargājot sevi, viņi 
būtu redzami krēslā un nakts stundās.

Satiksmes drošību uzlabojošās figūras rudens lapu sezonas lai-
kā tiks izvietotas vietās, kur pilsētnieku un pilsētas viesu plūsma 
ir visintensīvākā, taču pēc tam figūras tiks pārvietotas pie mā-
cību iestāžu gājēju pārejām, lai uzlabotu satiksmes drošību tur. 
Svarīgi atzīmēt, ka atstarojošo elementu izvietojums mainīsies, 
lai satiksmes dalībnieki pie to klātbūtnes nepierastu, bet akcijas 
veidā aktualizētu pārvietošanās drošību ne tikai pilsētā, bet arī 
pagastos.

Paplašinās ID kartes piedāvājums
Siguldas novada pašvaldība informē, ka esošajam Siguldas ID 

karšu programmas uzņēmēju klāstam pievienojušies septiņi ap-
kārtējos novados iecienīti uzņēmumi – viesnīcas, saimniecības, 

mazumtirgotāji un citu jomu uzņēmumi, kuri ID karšu īpašnie-
kiem nodrošina iespēju saņemt vēl vairāk izdevīgus piedāvāju-
mus:
• “Turaidas gardumi” – 10% atlaide konditorejas izstrādāju-

miem;
• veikals “Elvi” Raganā – 2% atlaide preču iegādei;
• viesnīca “Boutique Hotel Bēršas” – 10% atlaide viesnīcas pa-

kalpojumiem;
• interneta veikals “Fishing island” – 10% atlaide visiem pirku-

miem;
• saimniecība “Lejaslīves” – 5% atlaide lauksaimniecības pro-

dukcijai;
• solārijs “Mārīte” – 10% atlaide solārija apmeklējumam;
• atpūtas parka “Rāmkalni” veikals – 10% atlaide uzņēmuma ra-

žotajai produkcijai;
    bistro atpūtas parkā “Rāmkalni” – 10% atlaide maltītēm bis-

tro.
Līdz šim personalizētās ID kartes Siguldas un Krimuldas no-

vados saņēmuši vairāk nekā 15 060 deklarētie iedzīvotāji.
Atgādinām, ka ID karti Krimuldas novadā deklarētie iedzīvo-

tāji var saņemt Krimuldas novada pašvaldības Klientu apkalpo-
šanas centrā Parka ielā 1, Raganā, pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji 
– Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai Siguldas novada Tūrisma 
informācijas centrā Ausekļa ielā 6, Siguldā.

ID karti bez maksas var saņemt Siguldas un Krimuldas no-
vada bērni un skolēni, pensionāri, trūcīgie un maznodrošinātie 
iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un iedzīvotāji ar invaliditāti, 
kuriem kopā ar pieteikuma anketu jāuzrāda arī attiecīgā aplie-
cība vai izziņa. Pārējiem iedzīvotājiem ID kartes cena ir 5 eiro. 
Kartes izsniedz novadā deklarētiem iedzīvotājiem no piecu 
gadu vecuma.

Vēl līdz 31. oktobrim Siguldā apskatāma  
unikāla Retro velo izstāde

Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagasta Kultūras namā, apskatāma 
unikāla un aizraujoša Retro velo izstāde no Itālijas – “Visa dzīve 
vienā divritenī”, kuras ekspozīcijas centrā ir 30 oriģināli amat-
nieku velosipēdi, kas ražoti laika posmā no 19. gadsimta beigām 
līdz 20. gadsimta pirmajai pusei. Šie divriteņi liecina par cilvēku 
uzņēmību un atjautību situācijās, kad amatnieki, neatraduši dar-
bu mājās, devās pelnīt naudu gan uz kaimiņu ciemiem, gan arī 
tālām zemēm, lai pēc tam atgrieztos un pabarotu ģimeni. Ikviens 
eksponāts ir gan pārvietošanās līdzeklis, gan arī darba kabinets 
uz riteņiem, īpaši pielāgots konkrētas profesijas pārstāvim.

Ikviens kolekcijas divritenis ir neatkārtojams, un tam ir savas 
konstrukcijas īpatnības. Piemēram, miesnieka transportlīdzeklis 
ir aprīkots ar ērtu gaļas mašīnu, lai uz vietas varētu pagatavot 
pircējam svaigu malto gaļu. Ārsta divriteni rotā sarkans krusts 
uz rāmja un vairākas aptieciņas, kā arī kastes medicīnas instru-
mentu pārvadāšanai. Bārddziņa velosipēdu papildina skūšanās 
un modernu frizūru veidošanas instrumenti. Amatnieku divri-
teņu izstāde ir iespēja atcerēties vai varbūt pirmoreiz mūžā ie-
raudzīt pagājušā laikmeta sadzīves priekšmetus – pirmo pārnē-
sājamo telefonu, kinoprojektoru, patafonu, fotoaparātu, atslēgu 
dublikatoru un citas agrāk neiedomājamas lietas.

Ekspozīciju “Visa dzīve vienā divritenī” pavada multimediāla 
programma – filma, kura Itālijā uzņemta par godu izstādei un 
iepazīstina nedaudz vairāk ar pārstāvētajām amatnieku profesi-
jām.
Ieejas maksa izstādē – 5 eiro, Siguldas ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide. 

Skolēniem, uzrādot Siguldas ID karti, – 2,50 eiro,  
pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.
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Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecir-
kņu komisiju likumu un Siguldas novadā apvienojamo pašvaldī-
bu deputātu kopsapulces 2020. g. 8. oktobra lēmumiem, Siguldas 
novadā apvienojamās pašvaldības (Sigulda, Inčukalns, Krimulda 
un Mālpils) aicina pieteikt Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus 2021. gada pašval-
dību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai un izsludina pie-
teikšanos uz:
 vienu Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsē-

dētāja vietu;
 septiņām Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas lo-

cekļu vietām.

Pieteikumi jāiesniedz no 9. līdz 30. oktobrim klātienē Siguldas 
novada pašvaldības administrācijā Pils ielā 16, Siguldā,

• pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, 
• otrdienās, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, 
• piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 (pusdienu pārtraukums, 

izņemot piektdienās, no plkst. 13.00 līdz 14.00) 
vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv (ievē-
rojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz elektronis-
kā dokumenta juridisko spēku).

Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas 
par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pie-
teikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, 
ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas 
datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. Ja kandi-
dātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētā-
jam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas 

adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju 
apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās 
pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas lo-
cekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu 
un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un 
pieteikt savus pārstāvjus Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu 
komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrāla-
jām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram 
no Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību (Sigulda, Inčukalns, 
Krimulda, Mālpils) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstie-
sīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena 
pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ie-
vēlējamo locekļu skaitu (viens priekšsēdētājs, septiņi locekļi).

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saei-
mas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes de-
putāts.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm Siguldas no-
vada pašvaldības vēlēšanu komisijā drīkst pieteikt par kandidā-
tiem esošo pašvaldību (Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils) 
vēlēšanu komisiju locekļus.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav 
uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Tatjana Krūmiņa

Aicina pieteikt 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu 

kandidātus

Izsludināta LEADER projektu konkursa IX kārta sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER 
projektu konkursa IX kārtu sabiedriskā labuma projektiem 
no 2020. g. 2. novembra līdz 2020. g. 2. decembrim. 

Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības 
„Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. g. 13. ok-
tobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakš-
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2020. g. 2. novembra līdz 
2020. g. 2. decembrim.

Projekta konkursa IX kārtā pieejams finansējums 
44168.42 EUR.

Projektu pieņemšana notiks (MK not. nr. 590) 5.2. aktivitātes 

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā (sabiedriskā labu-
ma projekti): 
5. Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitā-

tes stiprināšana - 44168.42 EUR. 
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem 

var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
mājas lapā http://www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, 
Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija:
Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv;
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7. oktobrī Krimuldas novada lauksaim-
nieki un uzņēmēji, kopā 37, devās vienas 
dienas pieredzes apmaiņas braucienā, 
pie viena atvilkt elpu pēc garāka darba 
cēliena. Pasākumu organizēja Krimuldas 
novada pašvaldības Attīstības nodaļa un 
lauksaimniecības konsultante Ināra Kra-
sovska.

bīrijas, nācās no šejienes doties prom. Un 
tikai 1990. gadā mēs atguvām vecā tēva 
zemi, atgriežoties šeit bija tukšs lauks, 
sākām pamazām saimniekot. Iesākumā 
dzīvoju “Purmašās”, mājās pāri ceļam. Tā 
palēnām, rūpīgi strādājot, esam tikuši līdz 
tam, kas te ir.”  

Piedāvātais sortiments šobrīd ir krietni 
paplašinājies, ZS “Silpurmašas” piedāvā 
ogas, dārzeņus, garšaugus, tējas, meža vel-
tes un pārstrādātus produktus: gurķus, sa-
lātus, adžiku un daudz ko citu. Produkcijas 
saraksts ir ārkārtīgi garš un nemitīgi tiek 
papildināts ar arvien jauniem produktiem 
pēc pircēju pieprasījuma. 

Marika Rozenberga pastāstīja, ka šobrīd 
visiem ir liels gandarījums, jo ir realizēti 
divi Eiropas projekti: “Viena projekta ie-
tvaros ir labiekārtota ēka, kurā ir izveidots 
pārstrādes cehs, ierīkota ūdens padeves un 
kanalizācijas sistēma, sanitārais mezgls. 
Otra projekta ietvaros izbūvējām otru sil-

ZS “Silpurmašas” viesojas novadnieki

Brauciena centrālais notikums, novad-
nieku bioloģiskās lauku saimniecības “Sil-
purmašas” apskate. Jaunie saimnieki Gints 
un Marika Rozenbergi bioloģiski saimnie-
kot sāka pirms krietna laika, kad bērni vēl 
bija mazi. Gribējies savai ģimenei galdā 
celt pašu labāko un kvalitatīvāko, ko var 
izaudzēt, tā kā tas izdevies labi un pat ļoti 
labi, tad nolēmuši to arī attīstīt. 2004. gadā 
ZS “Silpurmašas” ieguva bioloģiskās lauku 
saimniecības statusu. 

Taču pirmsākumi šai lauku sētai ir kriet-
ni tālākā pagātnē. Ginta mamma, Anita Ro-
zenberga stāsta: “Šajās zemēs jau ir saim-
niekojis mans vecvectēvs, arī pati esmu šeit 
dzimusi, augusi, Turaidas skolā gāju līdz 
piektajai klasei. Kad atgriezās tēvs no Si-

tumnīcu, apkures sistēmu, ieklājām bruģi. 
Esam pateicīgi par iedrošinājumu un atbal-
stu Latvijas Lauku konsultāciju centram, 
kas palīdzēja mums projektu uzrakstīt un 
iesniegt. Paldies konsultantiem, īpaši Inā-
rai Krasovskai, jo viņa mūs iedvesmoja, lai 
mēs piedalītos šajos projektos.”  

Sabraukušajiem viesiem bija iespēja ne 
tikai apskatīt labiekārtoto ēku, kuras ot-
rajā stāvā ir omulīga semināru telpa, gan 
arī doties izstaigāt saimniecības plašumus, 
kurā ir gan divas siltumnīcas, gan cidoniju 
lauks, gan dīķis un arī piemājas mežs, kurā 
var salasīt meža veltes. Daudzi no viesiem, 
baudot atspirdzinājumus, arī iegādājās ZS 
“Silpurmašās” tapušos labumus.

Pēc viesmīlīgās uzņemšanas novadnieki, 
lauku uzņēmēji devās tālāk, baudīt krāšņo 
rudeni Līgatnes dabas takās. Noguruši, bet 
iespaidu pilni, ceļotāji atgriezās saimniecī-
bās, bet savlaicīgi, lai varētu paveikt vakara 
darbu soli. 

Uzsākta velotrases būvniecība 
Krimuldas vidusskolas stadiona teritorijā uzsākta būvniecības 

ieceres “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija 
– pārbūve” viena no multifunkcionālā laukuma elementiem – ve-
lotrases (pumpu trases) būvniecība. Trases būvniecību veic SIA 
“City Playgrounds”, kas jau vairāk kā 12 gadus nodarbojas ar fi-
niera un betona skeitparku izveidi un velotrašu (pumpu trašu) būv-
niecību visā pasaulē.

Projektējamā teritorijā paredzēta velo trase jeb pumpu trase ar 
asfaltētās daļas platību 335 m2 apmērā ( apbūves laukums, ieskai-
tot zaļās zonas, 950 m2). Projektētais trases garums 142 metri. Tra-
ses konfigurācija plānā veidota ņemot vērā teritorijā esošo koku iz-
vietojumu, reljefa īpatnības, piebrauktuves izvietojumu un apkārt 
esošos objektus. Trase veidota ar dažāda augstuma uzbērumiem, 
virāžām, platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas sniedzot ie-
spēju braucējam attīstīt ātrumu izmantojot gravitācijas un ķer-
meņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Trase sastāv no 
dažādu grūtības pakāpju elementiem, un ir piemērota visu prasmju 
līmeņu lietotājiem, kas pārvietojas ar nemotorizētiem transporta 
līdzekļiem – kalnu divriteņiem, skeitbordiem, skrejriteņiem, skri-
tuļslidām, longbordiem un BMX. 

Krimuldas novada domes Krimuldas vidusskolas sporta lauku-
ma rekonstrukcijas būvniecības ieceres projektā Skolas ielā 11, Ra-
ganā, plānots izvietot dabīgā zāliena futbola laukumu, gumijotus 
vieglatlētikas skrejceļus (ievērojot Starptautiskās vieglatlētikas 
federācijas (IAAF) prasības), apvienot trīssoļlēkšanas un tāllēk-
šanas sektorus, izvietot rezerves spēlētāju nojumes, novietot elek-
tronisko tablo, inline hokeja laukumu, tenisa laukumu, strītbola 
laukumus, multifunkcionālu spēļu zonu, skatītāju tribīnes u.c. 

Rozenbergu trīs paaudzes: ome Anita, Gints 
un Marika, meita Annija

Novadnieki aicināti novērtēt labiekārtoto ēku
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Novada Senioru svētkos
3. oktobrī Lēdurgas kultūras namā tradicionāli kopā pulcējās 

Krimuldas novada seniori un viņu draugi, lai satiktos, atpūstos, lai 
atskatītos uz aizgājušo vasaru un izvirzītu tālākus mērķus rudenim 
un ziemai.  

Senioru svētku pasākumā sveicienus no Krimuldas novada pašval-
dības domes klātienē izteica novada izpilddirektora vietnieks Vilnis 
Krišjānis: “Sveicieni visiem Senioru  svētkos. Krimuldas novadā ir 
liels darbs ieguldīts, lai vecākie ļaudis varētu justies labi un arī atpūs-
ties. 1.oktobrī veco ļaužu namā “Krimulda” arī atzīmēja šo dienu. 
Veco ļaužu nams ir  lielu pārmaiņu priekšā, plānota jauna nama ēkas 
būvniecība, gan jaunu iekārtu iegāde. 

Apsveicam biedrības “Kamolītis” vadītāju Guntu Laipaku, kura jau 
iejutusies biedrības darbu apjomā un kopā ar valdi daudz paveikusi, lai 
šāds pasākums notiktu, lai vienotu seniorus novadā un kaimiņos.”

Krimuldas novada sociālā dienesta pārstāve Sandra Pikšēna arī svei-
ca klātesošos, novēlot jauku kopā būšanu un līksmus svētkus. 

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības 
“Kamolītis” valdes priekšsēdētāja Gunta Laipaka uzrunā iepazīsti-
nāja ar sevi: “Man bija pieci gadi, kad ar ģimeni pārbraucām dzīvot 
uz vectēva mājām Lēdurgā. Pabeidzu Lēdurgas pamatskolu un tad uz 
50 gadiem no šīs puses pazudu. Dzīves lielāko daļu pavadīju Alūksnes 
pusē. Aizejot pensijā, atgriezos Lēdurgā. No marta esmu biedrības 
“Kamolītis” vadītāja. Senioriem novēlu veselību, izturību un saglabāt 
dzīves prieku, piedalīties visos pasākumos, kurus kopā veidojam.”     

Gunta Laipaka pastāstīja, ka viņai ir gods vadīt biedrību “Kamolī-
tis”, ko dibinājusi un vadījusi Rita Bērziņa, Guntas latviešu valodas 
skolotāja skolas gados. Arī šobrīd Gunta regulāri dodas pie R.Bērziņas 
konsultēties un pēc padoma. Tāda iespēja ir tikpat svarīga, cik biedrī-
bas valdes locekļu saskanīga darbība un vēlme to uzlabot. Gunta Lai-
paka atzina, ka viņai palīdz un noder arī pieredze, kas uzkrāta iepriek-
šējā skolotājas darbā, strādājot profesionālajā izglītībā. 

Biedrības “Kamolītis” valde izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kas at-
balsta pensionārus, rūpējas par viņu veselību, labklājību un izaugsmi, 
dod iespēju interesantāk, pilnvērtīgāk pavadīt vecumdienas: “Paldies 
par iespēju doties ekskursijās, kopā atpūsties un gūt jaunus iespaidus, 
kas izkrāso ikdienu un padara to skaistāku! Paldies Krimuldas no-
vada pašvaldībai un personīgi domes priekšsēdētājam L. Kumskim, 
izpilddirektora vietniekam V. Krišjānim, Sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājam J. Salmiņam, Attīstības nodaļas vadītājai I. Ķerzumai, 
sociālā dienesta vadītājai G. Diļevka, pārstāvei S. Pikšēnai, ģimenes 
ārstam A. Freibergam, K.Treijam, Ņ. Tauriņai, I. Šemetai, M. Kalniņai, 
I. Miškinai, I. Runcei, A. Akulovam.”

Senioriem skaistus priekšnesumus un aktivitātes nodrošināja dzie-
dātāju duets Ineta Rudzīte un Ainars Rudzītis. Paldies Krimuldas no-
vada pašvaldības domei par iespēju svētkus svinēt pie skaisti klātiem 
galdiem.

No labās puses: Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vil-
nis Krišjānis ar sievu Vinetu. Limbažu diabēta biedrības vadītāja Ņina Tauri-
ņa (otrā no kreisās puses), biedrības pārstāvji Jurijs Bergs, Guntra Putniņa

Biedrības “Kamolītis” valde: Jānis Pundurs, Tekla Krūmiņa, Gunta Laipa-
ka, Laima Zeltiņa. Pasākumā nepiedalījās, bet palīdzēja pasākuma orga-
nizēšanā valdes locekļi: Inita Krūmiņa, Anita Miķelsone, Marija Krūmiņa

• Pacienti līdzmaksājumos par valsts kompensējamajām zālēm ik mē-
nesi ietaupa vairāk nekā 1 miljonu eiro.

• Kopumā kopš 1. aprīļa pacienti līdzmaksājumos ir ietaupījuši 
5,05 miljonus eiro.

• Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti vidēji samazinājies par 
1,60 eiro.
Lai novērstu situāciju, kad iedzīvotāji pārmaksā par valsts kompensēja-

majiem medikamentiem, no šā gada 1. aprīļa tika mainīta valsts kompen-
sējamo zāļu izrakstīšanas kārtība – ārsts receptē tagad norāda aktīvo vielu, 
nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no vienādas 
iedarbības zālēm izsniedz kompensējamās zāles ar zemāko cenu, kuras 
ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas. Saskaņā ar Nacionālā veselības 
dienesta datiem kopš jaunā kārtība stājusies spēkā, pacienti līdzmaksāju-
mos par valsts kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa vairāk nekā 
1 miljonu eiro. 

Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb līdzmaksājums par 
vienu recepti, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas iedarbības zāles, jūnijā 
samazinājies par 45%, jūlijā – par 46%, bet augustā – par 48%, proti, au-
gustā tas ir samazinājies no 3,60 eiro uz 1,88 eiro, salīdzinot ar 2019. gada 
attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti laikā no šī 
gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim vidēji samazinājies par 1,60 eiro. 
Jaunā sistēma veicinājusi medikamentu cenas samazināšanos.

Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā kom-

pensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība, uz 2020. gada 1. aprīli 250 kom-
pensējamajiem medikamentiem ražotājs ir samazinājis cenu, tai skaitā 
50 medikamentiem ar pirms tam jau esošu zemāko cenu. Uz 2020. gada 
1. maiju cenas samazinātas vēl 18 medikamentiem, uz 1. jūliju – vēl 75 me-
dikamentiem, bet uz 1. septembri –  vēl 45 medikamentiem. 

Veselības ministrija izsaka pateicību gan ārstiem, gan farmaceitiem, kas 
paralēli Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības 
dienesta un Veselības inspekcijas īstenotajai skaidrojošajai kampaņai par 
valsts kompensējamo medikamentu jauno izrakstīšanas kārtību iedzīvotā-
jiem skaidro pārmaiņas, ko šī kārtība paredz. Vienlaikus Veselības minis-
trija aicina visus ārstus turpināt informēt iedzīvotājus par jauno kārtību, 
tai skaitā arī attālināti izrakstot kompensējamo zāļu receptes. Ārsti vis-
efektīvāk var gan sniegt nepieciešamo informāciju, gan atspēkot dažādus 
iedzīvotāju vidū iesakņojušos mītus, piemēram, ka dārgāki medikamenti 
ārstē labāk un ir iedarbīgāki, jo zāļu jomā augstāka cena nenozīmē labāku 
kvalitāti. 

Latvijas ģimenes ārsti, slimnīcas un aptiekas ir nodrošināti ar nepiecie-
šamajiem ārstiem, farmaceitiem un pacientiem paredzētajiem informatī-
vajiem materiāliem gan elektroniskā, gan arī drukātā formātā. 

Papildu informācija: 
Dita Okmane,

Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67078422, 25400181

Pacientu līdzmaksājumi par zālēm samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro 
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4. oktobrī Krimuldas Tautas nama foajē 
notika Ārijas Elksnes dzejas uzvedums “Es 
ticu cilvēkam savam” poētiskās kafejnīcas 
formātā. Projekta autore Ligita Ādamsone, 
savukārt, izpildījums Strazdumuižas Drā-
mas un dzejas teātra aktieru pārziņā, reži-
sore Inese Vanaga. 

Par paveikto un iecerēm stāsta projekta au-
tore Ligita Ādamsone: “Šajā projektā esmu 
iecerējusi divus pasākumus. Viens ir tikko 
notikusī Poētiskā kafejnīca Ārijas Elksnes 
dzejas uzvedums “Es ticu cilvēkam savam”. 
Man tā dzīve tāda interesanta, esmu pārvie-
tojusies pa visu Latviju, tādā veidā satikusies 
un sadarbojusies ar dažādiem māksliniekiem. 
Tā vienu brītiņu strādāju Rīgā Strazdumuižā 
pie neredzīgajiem, Liepājā biju izveidojusi 
kultūras klubu invalīdiem. Vienmēr labprāt 
iesaistos labdarības procesos. Tā iepazinos 
ar Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātri un 
režisori Inesi Vanagu, un viņi šajā uzvedumā 
visu skaisti paveica. 

Plānoju kļūt par jūsu novadnieci, tāpēc 
noteikti to gribēju parādīt Krimuldas Tautas 
namā. Esmu ļoti laimīga, ka Krimuldas no-

Laiks mīlestībai un dzejai

Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība” uzsāk projektu “Jaunas pras-
mes dod jaunas iespējas”. Projekta mērķis ir aktivizēt, iedrošināt vietējo 
sabiedrību jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.

7. oktobrī sākas radošās meistarklases visām vecuma grupām, ieskai-
tot ģimenes ar bērniem:
 Krimuldas Tautas namā norisināsies gleznošanas meistarklases;
 Inciema bibliotēkā norisināsies izšūšana ar datorizētām šujmašī-

nām;
 Veco ļaužu namā “Krimulda” Sunīšos norisināsies adīšana ar dato-

rizētām adāmmašīnām;
 Inciema torņa ēkā interesentiem tiks piedāvātas dažādu rokdarbu 

apguve –  pērļošana, kvilings, dekupāža u.c.;
 Nūjošanas nodarbības pēc pieprasījuma katrā apdzīvotā vietā.

Gleznošanas meistarklases. Vadītāja Dace Ignatova
 Trešdienās  – 7. un. 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz 18.30;

 Svētdienās – 18. oktobrī no plkst. 18.00 līdz 21.00 un 31. oktobrī no 
11.00 līdz 14.00. 

Rokdarbu meistarklases. Vadītāja Daina Trumpekoja
 Piektdienās – 16. un 30.oktobrī no plkst. 15.30 līdz 18.30;
 Sestdienās – 10. un 24. oktobrī no plkst. 11.30 līdz 14.30. 

Izšūšana ar JANOME Memory Craft 500E šujmašīnu
 Meistarklases vadītāja Inguna Ojere

 Trešdienās – 21. un 28.oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00;
 Sestdienās – 24. un 31. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00. 

Adīšana ar datorizētām adāmmašīnām Silver Red
 Meistarklases vadītāja Lita Nābele 

 Trešdienās – 7. un  21. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00;
 Svētdienās – 11. un 25.oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00. 

Kontaktinformācija, pieteikšanās meistarklasēm: Inta, mob.t. 29109324
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests un Kri-

muldas novada dome. Projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2202-000004

Krimuldas novadā uzsākts projekts “Jaunas prasmes dod jaunas iespējas” 

fonā! Esmu laimīga, jo šis pasākums noritēja 
tā, kā biju iecerējusi un pat vēl labāk. Cilvēki 
klausās, neformāla gaisotne, mans mērķis bija 
tāds, ka cilvēks atraisās tā, ka viņam gribas 
dejot. Un tieši tā arī notika! Esmu spārnota 
turpināt iesākto. 

Otrs pasākums, ko vēl tikai plānoju, ir 
paredzēts bērniem, protams, skatoties pēc 
apstākļiem, bet tas ir paredzēts bērniem sko-
lā. Projekta ietvaros sitaminstrumentālists 
Aleksandrs Joņevs, izvēloties kādu dzejoli, to 
atskaņo ar visdažādākajiem instrumentiem. 
Tad viņš ar bērniem, maksimums skaitā 30, 
lai visi var piedalīties. Katram bērnam tiek ie-
dots sitaminstruments, jo tie ir ļoti dažādi, tad 
katrs bērns arī iesaistās šajā pasākumā. Tas ir 
paredzēts trīs mazām klasītēm, lai to izspēlē-
tu, un bērniem tas būs, kas nebijis.”

Uzveduma viens no uzstādījumiem, bija 
“Veltījums skolotājiem!”. Pēc uzveduma ska-
tītāja, skolotāja ar gadu desmitu stāžu Anita 
Ābelīte atzinīgi novērtēja aktieru un radošās 
komandas veikumu: “Paldies par Skolotāju 
dienas svētkiem, paldies par ziediem! Jūtos 
saviļņota un priecīga!” 

Un šie vārdi izsaka uzveduma būtību.

vada pašvaldības dome šo projektu atbalstīja. 
Savukārt, Krimuldas Tautas namā saņēmu 
atsaucību un viss tika noorganizēts, kā vajag, 
lai uzvedums notiktu, jo pati nevarēju būt klāt 
šajā procesā. Un vēl Krimuldas Mūzikas un 
mākslas skolas bērnu mākslas darbu izstāde 

Poētiskajā kafejnīcā arī Ligita Ādamsone labprāt uzgriež danci

Paldies par poētiskās kafejnīcas noskaņas radīšanu Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātrim 
un režisorei Inesei Vanagai (trešā no labās puses)
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Cūkkopības uzņēmuma SIA “Ancers” cūku novietnē “Rukas” 
Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadāmērķtiecīgi rit 
darbi, atjaunojot un paplašinot darbību, uzlabojot infrastruk-
tūru, kļūstot dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgākiem. 
Atgādināsim, ka 2016. gadā “Rukas” skāra Āfrikas cūku mēris, 
tika iznīcināts viss gadu desmitos ieguldītais darbs. Taču arī pēc 
tik smaga trieciena, uzņēmuma kolektīvs, saliedējot spēkus, at-
jaunoja darbību, kur augstākā prioritāte ir veltīta biodrošībai. 

SIA “Ancers” sivēnu fermas “Rukas” ražošanas daļas vadī-
tājs Edvīns Vaks ar pašvaldības izdevuma starpniecību vēlas 
pastāstīt vietējiem iedzīvotājiem, kā ir pārdzīvota krīze, par pa-
veikto saimniecībā. Būtiskākais ir tas, ka SIA “Ancers” pilnībā ir 
Latvijas uzņēmums, un savu darbību veic godprātīgi, izslēdzot 
skaidras naudas darījumus. 

Par visu vairāk intervijā.

Pārvarot izaicinājumus
Strādāju šeit no 1997. gada, kad šo saimniecību SIA “Ancers” 

iegādājās jeb pārņēma no privāta uzņēmēja, kurš savukārt to bija 
privatizējis no slavenās ZPS “Krimulda”. Pārņemot saimniecība 
nebija ļoti spēcīga, bet bija saglabātas ēkas ar jumtiem, logiem, 
durvīm un nedaudz arī cūkas. 

Fermas darbību specializējām, attīstījām, ieviešot jaunās tehno-
loģijas, nonākuši pilnā apritē, ar pilnu jaudu strādājām. 

Projektos vien šeit bijām ieguldījuši virs 2 miljoniem eiro.  
Tas nozīmē, ka viss, kas tiek nopelnīts, tiek ieguldīts ražotnes 
uzlabošanā un pilnveidošanā. Jau ražotnes attīstībā bijām tuvu 
pasaules līmenim un Latvijā iekļuvuši top trijniekā nozarē. Tā 
kā kopjam ģenētiku, līdz ar to piedalījāmies izstādēs. Īpaši gri-
bam piebilst, ka tajās mēs vienmēr esam gājuši ar Krimuldas 
vārdu uz karoga. SIA “Ancers” uzskata, ka cūku fermai “Ru-
kas” vēsturiski rit 71. gads, jo uzskatām sevi par ZPS “Krimul-
da” pēctečiem.

2016. gadā fermu piemeklēja Āfrikas cūku mēris un mums nā-
cās visu nolikvidēt. Tas bija smags, pārdzīvojumu pilns periods, 
kad trīs dienu laikā tika likvidēti visi fermas dzīvnieki. Bija grūti 
atrast spēkus, lai ietu uz darbu. Taču kolēģu pleca sajūta un apņē-
mība ļāva turpināt darbu arī pēc šī trieciena. 

Ilgstoši, gandrīz divus gadus, cūku mītnes mazgājām, tīrījām, 
dezinficējām. Tad atkal lēnām mēģinājām atsākt darbību. Kūtīs ie-
vietojām dzīvniekus, pārbaudījām kā tie jūtas, vai veikto analīžu 
rezultāti ļauj mums darbu turpināt. Izrādījās, ka mēs esam strādā-
juši pietiekami labi un varējām attīstīt darbību. Iepirkām dzīvnie-
kus, labākos no labākajiem Eiropā, kādus varēja dabūt. 2018. gadā 
nopirkām 400 jaunās cūciņas, šodien šo skaitu jau esam kāpināju-
ši, fermā ir 700 cūciņas. 

Paralēli nācās visu pārbūvēt, daudz ko sakārtot, pārkārtot. Va-
jadzēja izbūvēt kopējo koridoru, kas atrastos gar visām kūtīm, 

lai varētu nodrošināt biodrošību. Fermas pievedceļus vajadzēja 
sataisīt, ierobežot smaku izplatību, vajadzēja uzlikt jumtus mēslu 
krātuvēm, vajadzēja uzbūvēt vēl vienu mēslu krātuvi. Vajadzēja 
ventilācijas kamīnus pacelt virs jumtiem. To visu esam izdarījuši. 

Darba joprojām pietiek, bet ir gandarījuma sajūta, ka mūsu pa-
veiktajam ir rezultāts.

Uzņēmuma aktualitātes
Mums ir nokomplektēts kolektīvs, bet, kāpinot jaudas, aizvien 

ir vajadzīgi darbinieki. Gribu pateikties vecākajiem darbiniekiem, 
kas atbildīgi paveikuši milzīgu darbu un kopā ar SIA “Ancers” mā-
tes uzņēmumu palīdzēja krīzi izturēt un atjaunot darbību. Cūku 
ferma “Rukas” ir struktūrvienība, visa vadība ir viena un kom-
pakta, Salaspilī, SIA “Ancers” ar valdes priekšsēdētāju Raimondu 
Kalvānu priekšgalā.   

Vēlamies uzsvērt, ka neesam vienkārši cūku ferma, mēs esam 
zinātniski pētnieciskā šķirnes cūku ferma. Tas nozīmē, ka tiek uz-
turēta cūku šķirnes tīrība. Pirms krīzes mēs bijām vieni no lielāka-
jiem šķirnes cūku audzētājiem Latvijā. Un mūsu izkoptais šķirnes 
materiāls, kas šeit bija, bija ļoti liels kapitāls Latvijai. Tāpēc šeit 
pēc krīzes vislielākais zaudējums bija ne tikai materiālajā ziņā, bet 
arī genofonda ziņā. Tas mūsu darbu padara komplicētāku, bet vēr-
tīgāku nozarei Latvijā. 

Tagad atsākam un turpinām reiz iesākto grūtāko ceļu, mēs atkal 
paņemam labāko ģenētisko materiālu. Krimuldas fermu “Rukas” 
Sunīšos varam saukt par cūku bērnudārzu, jo te ir cūku mammas 
un mazie sivēni. Kad sivēni mazliet paaugas, labākie tiek atstāti 
ģenētikas uzlabošanai, pārējie tiek aiztransportēti uz Salaspili tā-
lākai darbībai, audzējot nobarojamās cūkas.

Pamatā strādājam ar trīs šķirnēm: Jorkšīras, Landrass un Dju-
raks.  

Par higiēnu un labturību fermās
Lielākā baža pēckrīzes apstākļos ir biodrošība. Tas ir vesels pa-

sākumu komplekss, lai mēģinātu līdz minimumam samazināt šāda 
veida riska atkārtošanos. 

Daudzas darbības fermā ir kļuvušas automatizētas, sākot ar 
barošanu, kur katrai sivēnmātei ir savs racions, kas tiek arī au-
tomātiski padots. Katrai cūku mammai ir savs ID numurs, tās ir 
zināšanas, kas ir padomju laikā aizsāktas un atstrādātas perfektā 
sistēmā ZPS “Krimulda”. 

Lai mazinātu smakas
Fermā jau bija viena mēslu krātuve, otru būvēt pabeidzām šī gada 

sākumā, abām uzlikām jumtus, kas aiztur mēslu radītās smakas uz 
āru. Izvedot mēslus divas reizes gadā, pirms izsūknēšanas to vajag 
ar mikseri samaisīt, jo citādi nav iespējams aizvest. Tai laikā arī 

Fermā “Rukas” darbība ir pilnveidota un attīstās

SIA “Ancers” sivēnu fermas “Rukas” ražošanas daļas vadītājs Edvīns 
Vakss

Fermā tagad ir divas apjumtas mēslu tvertnes (ietilpība ir ~4000 m3)
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Esi atbildīgs, lieto sejas masku!
Sejas maskas turpmāk jālieto visās tirdzniecības vietās – veikalos, lielveikalos, arī aptiekās un citviet. Lai vienreizlietojamā sejas 

maska pildītu savu funkciju, būtu efektīva un droša, svarīgi precīzi ievērot tās uzlikšanas, nēsāšanas un noņemšanas nosacījumus.

notiek smaku līmeņa paaugstināšanās, kas 
tomēr tagad, ar jumtiem, ir būtiski sama-
zinājusies, arī mēslu izvešanas laikā, pēc 
veiktajiem mērījumiem pat par 90 %. 

Ieguldījumi ir salīdzinoši milzīgi. Abu 
mēslu krātuvju jumtu uzlikšana izmak-
sāja ļoti dārgi. Jumti uz mēslu krātuvēm 
pamatdarbības ražību nepalielina, bet mēs 
to izdarījām. Šobrīd varam teikt, ka esam 
izdarījuši visu, lai smakas būtu mazākas.

Par komunikācijas uzlabošanu
Tuvojoties mēslu izvešanas laikam, 

mēs, pirmkārt, informējam novada vadību 
par saviem nodomiem, lai iespējami labāk 
apziņotu novadniekus. Tāpat mēs esam 
vienojušies ar vietējiem zemniekiem, ka 
viņiem šo bioloģisko materiālu ir iespēja 
paņemt par velti. Zemniekam tikai jāat-

brauc ar savu transportu, jāuzpilda tver-
tne un jāaizved dabiskais mēslojums uz 
sava lauka. 

Strādāt gribam arī turpmāk, arī sadzīvot 
ar vietējiem iedzīvotājiem, respektēt viņu 
vēlmes. Man ir prieks un gandarījums, jā-
saka paldies tiem iedzīvotājiem, kas man, 
no rīta automašīnā uz darbu braucot, svei-
cinot pamāj. Tā ir patīkama sajūta, uzsākot 
darba dienu. Tādu cilvēku kļūst aizvien 
vairāk. Paldies viņiem!

Kolektīva kodols ir stabils
SIA “Ancers” kolektīvs, arī “Rukās”, ir 

nostabilizējies, stabils un patstāvīgs, tā ir 
viena no mūsu uzņēmuma pamatkapitālsa-
daļām. 

SIA “Ancers” vienmēr ir bijis uzņēmums, 
kas maksā nodokļus. Skaidrās naudas darī-

jumi vairs nepastāv. Uzņēmumam laukos, 
godīgi sakot, tas ir liels izaicinājums. Le-
pojamies ar to, ka Krimuldas novadā esam 
starp lielākajiem nodokļu maksātājiem. 
Gribam lietas darīt pareizi. Īstermiņā mēs 
nenopelnām tik daudz, bet ilgtermiņā tas ir 
vienīgais un pareizais ceļš. 

Uzņēmuma izaugsme 
Mūsu lielais izaicinājums nākamajiem 

trim četriem gadiem ir sasniegt to ražības 
līmeni, kas bija 2016.gadā. Papildus tam 
esam ieguldījuši bioloģiskajā drošībā, in-
frastruktūrā, dotajā brīdī Salaspilī ir veik-
tas būtiskas investīcijas, lai varētu paši ba-
rību pilnvērtīgi, kvalitatīvi sagatavot. Tās 
ir tās būtiskākās sadaļas. Vienmēr darba 
procesā atrodas lietas, kas ir jāuzlabo, jo 
pilnveidošanās process ir nebeidzams.

www.apotheka.lv
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Krimuldas novada domes sēdē 25. septembrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par Krimuldas novada pašvaldības Investīciju plāna aktualizā-
ciju 2020.-2021.gadam. 
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Noteikumiem par teri-
torijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzību Kri-
muldas novada pašvaldībā (apstiprināti ar Krimuldas novada domes 
27.01.2017. sēdes lēmumu ar Krimuldas novada domes 09.04.2020. 
sēdes lēmumu aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021. gadam.
Veikta Investīciju plāna 2020.2021.gadam aktualizācija, atspoguļot 
visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – gan 
pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plānots piesaistīt ES, 
ārvalstu un nacionālā atbalsta ietvaros. Tajā iekļauti visi pašvaldības 
attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu 
stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes. 
Atbilstoši Krimuldas novada pašvaldības Attīstības programmai 
2015.-2021.gadam aktualizēts Investīciju plāns 2020.- 2021.gadam.
Saskaņā ar  Attīstības komitejas10.09.2020.un Finanšu komitejas 
16.09.2020. atzinumiem,
balsojot, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības Attīstības programmas 

2015.-2021.gadam Investīciju plānu 2020.-2021.gadam.
2. Attīstības nodaļai nodrošināt Investīciju plāna publisko pieejamību 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lēmums ar Investīcijas plānu pievienots protokolam uz 9 lapām.
 Par n/ī – zemes starpgabala “Mežs pie Brīduļiem” izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu.
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes starpgabala  

“Mežs pie Brīduļiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,75 ha 
kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2. Atcelt Krimuldas novada domes 31.07.2020. lēmumu ”“Par meža 
zemes “Mežs pie “Brīduļiem” nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu”.

 Par n/ī – zemes starpgabala “Zeme pie Sauleskalniem” pirmās 
izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības n/ī  - zemes starpgabala  

“Zeme pie Sauleskalniem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,33 
ha kopplatībā, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2. Rīkot  n/ī - zemes starpgabala  “Zeme pie Sauleskalniem” otro iz-
soli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 pro-
centiem, un noteikt izsoles sākumcenu 5 600 EUR .

3. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības n/ī - zemes starpgabala  
“Zeme pie Sauleskalniem” otrās izsoles ar augšupejošu soli izsoles 
noteikumus.

 Par Krimuldas novada domes 26.06.2020. lēmumu “Par saisto-
šo noteikumu “Krimuldas novada sabiedriskās kārtības noteiku-
mi” izdošanu”.
Atcelt Krimuldas novada domes 2020.g. 26.jūnija  lēmumu “Par sais-
tošo noteikumu “Krimuldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
izdošanu”.
 Par saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada domes 2014.g. 
28.marta saistošo noteikumu Nr. 8 “” Par sabiedrisko kārtību 
Krimuldas novadā” atcelšanu” izdošanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 

“Par Krimuldas novada domes 2014.g. 28.marta saistošo noteiku-
mu Nr. 8 “”Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā” atcelša-
nu”.

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas 
triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos notei-
kumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai.

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā 
nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesisku-
mu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Krimuldas Novada Vēstis”.

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu 
pieejamību Krimuldas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

 Par Krimuldas novada domes 26.06.2020. lēmuma “Par saistošo 
noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.g. 28.marta 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Krimuldas novada ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības no-
teikumi” izdošanu” atcelšanu.
Atcelt Krimuldas novada domes 26.06.2020. lēmumu “Par saistošo 
noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.g. 28.marta 
saistošajos noteikumos Nr.12 „Krimuldas novada ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” 
izdošanu”.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 20.12.2019 lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 20.12.2019. domes 
lēmumā „Par amatalgām”:
Grozīt 2.pielikumu: 
1. Ar 01.10.2020. noteikt, Ielu, teritoriju apsaimniekošana – amata 

“lauksaimniecības konsultants” atalgojumu par 1 amata likmi, 
mainot amata aprakstu -  675 EUR, kas veido 40 stundu darba ne-
dēļu.    

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445  
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt:

 2.1. Ar 01.09.2020. papildināt amata vienību: 
2.1.1. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola – “pagarinātās dienas 

grupas skolotājs” par 0,229 amata likmēm.
2.1.2. PII Ezerciems - pirmsskolas grupu “logopēds” par 0.22 amata 

likmēm.
 Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas nova-
da izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gada 4 mēnešiem 
(septembris-decembris) 
1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2020.

gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) bērnu no piecu gadu ve-
cuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām EUR 39 512 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo 
bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2020.gada 01.septembri. 

Izglītības iestāde Darba 
samaksa EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. PII Krimulda 20 788 20 788
1.2. PII Ezerciems 12 988 168 13 156
1.3. Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamat-
skolas PII grupa

5 568 5 568

39 512 39 512
2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 2020.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) EUR 261 
564 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītī-
bas iestādēs uz 2020.g. 01.septembri. 

Izglītības iestāde Darba samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola 231 760 231 760
1.2. Garlība Merķeļa  

Lēdurgas pamatskola
29 804 29 804

261 564 261 564
3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas 

aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifi-
kācijai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdo-
tāciju 2020.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) interešu iz-
glītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 11466 apmērā intere-
šu izglītības programmu realizēšanai skolās pēc iestāžu vadītāju 
iesniegtajām ziņām uz 2020.g.  01.septembri.

Izglītības iestāde Darba samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola 9 666 9 666
1.2. Garlība Merķeļa  

Lēdurgas pamatskola
1 800 1 800

11 466 11 466
5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai 
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izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem 
saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā.
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.12  “Grozījumi Kri-

muldas novada 20.12.2019. Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Kri-
muldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to 
parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai zināšanai.

 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Lieplejas”.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības ze-

mes īpašumam ar adresi “Lieplejas”, Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., kopējā platība 1,098 ha.

2. Noteikt zemes īpašuma “Lieplejas” atsavināšanas veidu- pārdoša-
na izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu.

3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma 
“Lieplejas” novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā pare-
dzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Garāža Zu-
tiņi”.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības ze-

mes īpašumam ar adresi “Garāža Zutiņi”, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., kopējā platība 0,3 ha.

2. Noteikt zemes īpašuma “Garāža Zutiņi” atsavināšanas veidu- pār-
došana izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu.

3. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Garāža Zutiņi” 
novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtī-
bā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par n/ī ar nosaukumu “Jaunkalni” atsavināšanas procesa uz-
sākšanu.
1. Noteikt ka n/ī ar nosaukumu “Jaunkalni”, platība 2,78 ha, nav ne-

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

zemes gabalam ar nosaukumu “Jaunkalni”, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov..

3. Noteikt zemes īpašuma “Jaunkalni” atsavināšanas veidu- pārdoša-
na atklātā izsolē.

4. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Jaunkalni” no-
vērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai or-
ganizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
1. Uzdot n/ī un zemes lietu speciālistei pasūtīt n/ī “Zutiņi 2”-8, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., novērtējumu, atbilstoši Standartizā-
cijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēša-
nas standartiem.

2. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo n/ī 
ar adresi “Zutiņi 2”-8, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 34,9 m² pla-
tībā un koplietošanas telpu domājamām daļām, pēc īpašuma novēr-
tēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas.

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju
1. Piekrist 1ha (vairāk vai mazāk) lauksaimniecībā izmantojamās ze-

mes apmežošanai īpašuma “Teteri” zemes vienībā.
2. Izpildīt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” teh-

nisko noteikumu Nr. Z-1-27/765 prasības:
2.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas ūdensnotekām lauksaimniecība 

zemē-ūdensnotekas abās pusēs 10m attālumā no ūdensnote-
kas krotes, bet meža zemēs, -atbērtnes pusē 8-10m attālumā 
no ūdensnotekas krotes.

2.2. Platību atmežošanas rezultātā nav pieļaujama hidromeliora-
tīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, 
blakus esošajos vai arī citos īpašumos.

2.3. Pirms  lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam 
meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu  inven-
tarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot nepiecie-

šamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo 
meliorācijas sistēmu norakstīšanu.

2.4. Ja nepieciešams, pirms lauksaimniecības zemes apmežoša-
nas, veikt meliorācijas sistēmas pārbūves darbus.

2.5. Ja nepieciešams  izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves pro-
jektu,  to saskaņot ZMNĪ  Zemgales reģiona meliorācijas no-
daļas Rīgas sektorā, Salaspilī, Rīgas ielā 113 vai Būvniecības 
informācijas sistēmā.

2.6. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, 
vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko 
noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās 
izmaiņas saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemga-
les reģiona meliorācijas nodaļā.

2.7. Pēc apmežošanas paveikšanas īpašniekam jāiesniedz izmai-
ņas meliorācijas kadastrā Valsts SIA „Zemkopības ministri-
jas Nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemga-
les reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā.

 Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Zeme 
pie Pauskām” izmantošanu.
1. Ar 2020.g. 1.oktobri uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā nodot 

biedrībai “Motosports Racing Team”, pašvaldībai piederošo n/ī 
“Zeme pie Pauskām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 6,76 
ha.

2. Juridiskajai nodaļai sagatavot un organizēt līguma noslēgšanu ar 
biedrību “Motosports Racing Team”.

3. Biedrība “Motosports Racing Team” maksā n/ī nodokli par n/ī 
“Zeme pie Pauskām”.

 Par zemes nomas līgumu
1. Iznomāt PERSONĀM, katrai ½ domājamo daļu no Krimuldas no-

vada pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu un adresi “Rām-
nieki”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 3,64 ha, ar 2010.g. 
2.septembri līdz 2030.g. 31.augustam, nosakot nomas maksu 0,5 % 
no zemes kadastrālās vērtības. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumus ar PERSO-
NĀM.

3. Finanšu nodaļai sagatavot nomas maksas aprēķinu par īpašuma 
“Rāmnieki ” nomu no 2010.g. 2.septembra.

4. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 
 Par zemes iznomāšanu.
1. Ar 2019.g. 16.decembri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldības īpašumu “Mežs pie Palejām”, pla-
tība 6,91 ha, palīgsaimniecības vajadzībām, bez mežizstrādes un 
apbūves tiesībām.  

2. Nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk par 28 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
 Par Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mai-
not Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienību funkcionālā zonēju-

ma maiņai no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas 
(M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu te-
ritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju.

2. Apstiprināt zemes vienību robežās noteikto lokālplānojuma terito-
riju.

3. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādei darba uzdevumu, kas derīgs 
divus gadus no lēmuma pieņemšanas brīža.

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Krimuldas nova-
da pašvaldības Teritorijas plānotāju

 Par noteikumu “Par   transportlīdzekļu izmantošanas un izde-
vumu uzskaites kārtība Krimuldas novada pašvaldībā” apstipri-
nāšanu
Apstiprināt noteikumus “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevu-
mu uzskaites kārtība Krimuldas novada pašvaldībā”.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddi-
rektoram L.Ozolam.
Lēmums  un noteikumi pievienoti protokolam uz 20 lapām.
 Par noteikumu “Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norak-
stīšanas kārtība” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt noteikumus “Reprezentācijas izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtība”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes iz-

pilddirektoram L.Ozolam.
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 Par grozījumiem 28.02.2014. Krimuldas novada domes lēmumā  
“Par maksas pakalpojumu noteikšanu Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolas Sporta hallei”. 
DOME NOLEMJ:
Lēmuma pieņemšanu atlikt līdz nākošai sēdei.
 Par Krimuldas novada domes pārstāvju deleģēšanu Latvijas 
Valsts ceļu  būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – 
Sigulda – Ķegums posma km 8,20-12,50 pārbūve” būvdarbu ie-
pirkumu procedūrā.
1. Kā pārstāvjus būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Si-

gulda-Ķegums posma km 8.30-12.50 pārbūve” iepirkuma procedūrā 
deleģēt Krimuldas novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju 
Linardu Kumski, komisijas locekli Daigu Gailīti un Vilni Krišjāni.

2. Uzdod izpilddirektoram L. Ozolam informēt Valsts akciju sabied-
rību “Latvijas Valsts ceļi” par pieņemto lēmumu.

 Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašval-
dību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, re-
formu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību 
sasniegšanai.
1. Saskaņā ar īstenojamo administratīvi teritoriālo reformu un Ad-

ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.g. 1.jūliju 
darbība jāuzsāk jaunveidojamam Siguldas novadam ar administra-
tīvo centru – Sigulda, kurā ietilps šādas teritoriālā iedalījuma vie-
nības: Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lē-
durgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; 
Siguldas pilsēta. 

2. Ministru kabineta 2020.g. 15.septembra noteikumi Nr. 577 “Kārtī-
ba, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām 
piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldī-
bas administratīvās struktūras projekta izstrādei” (MK 577) (spē-
kā no 2020.g. 19.septembra) nosaka nosacījumus un kārtību, kādā 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. g. 1. jūlijam 
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā 
novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. 
MK 577 3.punkts noteic: “Atbildīgā pašvaldība var pretendēt uz 
mērķdotācijas saņemšanu (valsts budžeta finansējums līdz 18 750, 
00 eiro vienam projektam), ja līdz 2020. g. 30. septembrim iesniedz 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (turpmāk – aģentūra) pietei-
kumu un domes lēmumu par apņemšanos sagatavot projektu. (..) 
Projekta izstrādes termiņš ir 2021. g. 1. jūnijs.”. Atbildīgā pašval-
dība saskaņā ar MK 577 ir pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju 
skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.g. 1.janvāri (tā-
tad, Siguldas novada pašvaldība). 

3. Sadarbība būtu nepieciešama arī par plānošanas dokumentu izstrādi 
kontekstā ar Ministru kabineta noteikumu projektā "Jaunizveidojamo 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība" (VSS – 606) paredzēto. 

4. Vienlaikus konstatējams, ka Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un 
Mālpils novada pašvaldībām nepieciešams sadarboties arī citos 

jautājumos, kas izriet no administratīvi teritoriālās reformas. 
5. Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā  daļa noteic, ka, lai ri-

sinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašval-
dības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību bied-
rības vai iestāties šādās biedrībās. Minētā likuma 95.panta otrā 
daļa noteic, ka pašvaldību sadarbības līgumi slēdzami pašvaldības 
budžeta ietvaros, ja ir pieņemts attiecīgs domes lēmums vai arī to 
noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības nolikumā.

6. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās re-
formas kontekstā noteikto nosacījumu izpildi un jaunveidojamās 
Siguldas novada pašvaldības stratēģisku un ilgtspējīgu attīstību, 
nepieciešams vienoties par sadarbību administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros un sadarbības līgumu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu, likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un 
otro daļu,
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada paš-

valdību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros re-
formu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību 
sasniegšanai, kā arī sadarbības līguma slēgšanu starp Siguldas, 
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada, pašvaldībām. 

2. Noteikt, ka vadošais partneris un organizators sadarbības ietvaros 
ir Siguldas novada pašvaldība. 

 Par atvaļinājuma piešķiršanu.
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā ap-

maksātā atvaļinājuma daļu  1 kalendāro nedēļu par darba periodu 
no 22.06.2018. līdz 21.06.2019., sākot no 2020.gada 8.oktobra līdz 
2020.gada 14.oktobrim ieskaitot, atstājot neizmantotu atvaļināju-
ma daļu 2 kalendārās nedēļas un 4 darba dienas.

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma 
laikā veic priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis.

 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību 
savstarpējo norēķinu apstiprināšanu.
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķi-
niem pēc 2019.gada naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadam no 1.septembra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     92.71
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   242.89
PII Krimulda EUR/mēnesī   188.84
PII Ezerciems EUR/mēnesī   280.06
saskaņā ar pielikumu.
 Par n/ī  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, izsoles rezultātiem
1. Neatmaksāt PERSONAI n/ī izsolei iemaksāto nodrošinājuma nau-

du 950 EUR.
2. Nosūtīt piedāvājumu z/s “Lejaszāģeri”, juridiskā adrese: “Lejaszā-

ģeri”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., pirkt Nekustamo īpašumu 
par paša nosolīto augstāko cenu 10 500 EUR.

 Domes kārtējā sēde 30.oktobrī 1000

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 10.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10
Grozījumi  

Krimuldas novada domes 2019.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 
 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”

Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
Izdarīt Krimuldas novada domes  2019.g. 25.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 7 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas nova-
dā”  (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
 “26. Apmaksātu bērnu ēdināšanu pašvaldības dibinātās pirmssko-

las un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, piešķir ģimenēm, ku-
rās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ievietoti un aizbil-
dnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo 
profesionālo vai augstāko izglītību, par periodu pēc 8. punktā mi-
nētā lēmuma piemērošanas brīža. Pirmsskolas izglītības iestādes 

apmaksājot brokastis, pusdienas, launagu un vispārizglītojošās iz-
glītības iestādes apmaksājot kompleksās pusdienas.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:
 “27. Ģimenēs, kurās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), bērna pārstāvim ir pienākums 
10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt sociālo dienestu, ja 
trīs un vairāk bērnu statuss atbilstoši noteikumiem turpmāk nav 
attiecināms. Ja tiek konstatēts, ka bērna pārstāvis nav informējis 
sociālo dienestu par statusa zaudēšanu, bērna pārstāvim jāatmaksā 
saņemtais pabalsts viena mēneša laikā no sociālā dienesta ziņoju-
ma saņemšanas.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 

noteic kārtību kādā pašvaldība sniedz Krimuldas novadā materiālās palīdzības pabalstus.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saskaņā ar pašvaldības budžeta iespējām, atbalstot daudzbērnu ģimenes, apmaksāt bērnu ēdināšanu pašvaldības di-

binātās pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģime-
nēm ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 
24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību. Pirmsskolas izglītības iestādes apmaksājot 
brokastis, pusdienas, launagu un vispārizglītojošās izglītības iestādes apmaksājot kompleksās pusdienas

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

Finansējums Krimuldas novada Sociālā dienesta budžeta ietvaros. Plānotais izglītojamo skaits, kas varētu sa-
ņemt apmaksātu ēdināšanu novada izglītības iestādēs pēc grozījumiem saistošajos noteikumos – aptuveni 80 
izglītojamie (dati uz 07.09.2020.). Kopējā ietekme uz pašvaldības viena gada budžetu aptuveni 22 000 EUR. 

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo   noteikumu   izstrādes   procesā   notikušas   konsultācijas novada izglītības iestāžu vadītājiem, saņemti 

iedzīvotāju priekšlikumi.

APSTIPRINĀTI ar KND 26.06.2020. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
Grozījumi  

Krimuldas novada domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 
 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
 21.panta pirmās daļas 14.punkta “e” apakšpunktuun 16.punktu, 43.panta trešo daļu,

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Krimuldas novada domes  2011.g. 23.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.17 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas 
novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā re-

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

ļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “e” apakšpunktu un 
16.punktu, 43.panta trešo daļu Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma  8.panta pirmās daļas 3.punktu”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
 “44.Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkā-

pumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbil-

dību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas nor-
matīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.”. 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 44.1punktu šādā redakcijā:
 “44.1  Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo 

aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīva-
jos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbil-
dību noteiktajā kārtībā.”. 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 44.2 punktu šādā redakcijā:
 “44.2 Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no 

pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā no-
darīto zaudējumu atlīdzināšanas.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas likumam, nosakot veidu kā 

tiek kontrolēta saistošo noteikumu ievērošana un, kā personas ir saucamas pie atbildības par noteikumos pare-
dzēto pienākumu nepildīšanu.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Ņemot vērā, ka vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu stājas spēkā grozījumi Atkritumu apsaimnie-
košanas likumā, kas nosaka, administratīvos pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas jomā un amatpersonu 
kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā attiecīgi precizējami arī saistošie noteikumi.

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

Neietekmē

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

Neietekmē

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši  Atkritumu apsaimniekošanas likumā  noteiktajai pašvaldības amatpersonu kompetencei.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas
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Šis oktobris Ziemas peldēšanas klubam “Raganas roņi” ir 
īpašs. Svinam savu 10. dzimšanas dienu. Jau 10 gadus stāstām 
interesentiem par norūdīšanās ieguvumiem un ietekmi uz orga-
nismu. Šo desmit gadu laikā par aukstuma peldi ir interesējušies 
ne tikai novadnieki, bet arī peldētgribētāji no tuvākas un tālākas 
apkaimes, pat citiem novadiem. Par to patiess prieks, jo mēs 
labprāt dalāmies ar pieredzi un padomiem. Lai kļūtu par ziemas 
peldētāju, vispirms pašam sevī jāpieņem šī doma. Starp citu, rū-
dīties un dzīvot veselīgi var arī bez iešanas aukstajā ūdenī – par 
ikvienu svaigā gaisā pavadītu dienu ķermenis noteikti pateiks 
paldies. Mūsu mērķis nav pierunāt iesaistīties un iekāpt āliņģī, 
bet informēt par iespēju un veselīgi kopā pavadīt laiku. 

Šo gadu laikā “Raganas roņi” aktīvi piedalījušies dažādos valsts 
un starptautiskajos ziemas peldēšanas pasākumos un sacensībās. 
Tā, piemēram, 3. oktobrī Rīgā, Lucavsalā, notika Latvijas 45.ziemas 
peldēšanas sezonas svinīgā atklāšana. Tās laikā notika arī iepriek-
šējās sezonas Latvijas čempionāta ziemas peldēšanā kopvērtējuma 
apbalvošana, kas pavasarī izpalika, jo tika atcelta sezonas noslēgu-
ma skate.
“Raganas roņu” dalībnieku nopelni:
• Guntai Feterei-Fekterei 1.vieta 50m (brīvais stils),
• Kristīnei Rātei 2.vieta 25m (brass), 2.vieta 25m (tauriņstils), 2.vieta 

50m (brīvais stils),
• Ričardam Bataragam 2.vieta 25m (brass).

Pērn apvienojās seši ziemas peldēšanas klubi, lai nodibinātu Lat-
vijas Ziemas Peldēšanas Federāciju (LZPF).  Svarīgi, ka Latvijas 
Tautas Sporta Asociācijas (LTSA) valde 23.septembrī pieņēma lē-
mumu LZPF uzņemt par LTSA biedru, kas ir būtisks notikums visai 
ziemas peldēšanas saimei, līdz ar to ziemas peldēšana tiek atzīta par 
tautas sporta veidu. 

“Raganas roņi” jau piepildījuši savu šīs sezonas kalendāru, tāpēc 
aicina pievienoties ziemas peldētāju pulciņam, nebaidīties no ziemas 
un sadraudzēties ar aukstumu. Rudens ir īstais laiks, lai uzsāktu rū-
dīšanos un peldes, kuras turpināt arī ziemas periodā.  

Jāuzsver, ka ne visiem ziemas peldētājiem nepieciešams piedalī-
ties sacensībās. Iemīliet aukstumu, ledu un ūdeni, stipriniet savu ve-
selību un satieciet daudz līdzīgi domājošo no visas pasaules. Tāpēc, 
ja esi nolēmis pamēģināt, sazinies -  par padomu un koppeldi nav 
jāmaksā, vienosimies par tikšanās laiku un peldes vietu. 

Veiksmīgu un veselīgu sezonu!
Ja es ieinteresēts, raksti kristine.rate@gmail.com vai zvani 

mob.t. 29412074.
Ziemas peldēšanas kluba “Raganas roņi” valdes locekle

 Kristīne Rāte

Daļa no "Raganas roņu" komandas: Ričards Batarags, Anete Vilne, 
Kristīne Rāte, Gvido Rāts

Raganas roņi  
svin 10 gadu jubileju  

un aicina pievienoties ziemas 
peldētāju pulkam

SIA “Tekne A” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto 
projektu, kopējā tūrisma kvalitātes uzlabošanai  

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Krimuldas novadā, Krimuldas 
pagastā kempings “ Jaunzāģeri ” teritorijā ir īstenots projekts “Pub-
liskā sanitārā mezgla uzstādīšana”. Projekta ietvaros tika uzstādīta 
dāmu/kungu/invalīdu publiskais sanitārais mezgls ar pandusu un bio-
loģiskā attīrīšanas iekārta.

SIA “TEKNE A” ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam.  Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto 
projekta kārtu, apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. 
Rīcībā “Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” līdzfinansēto 
projekta Nr. 19-04-/AL32/5/A019.2201.-000004.

Projekta ietvaros tika uzstādīts augstas kvalitātes Sanitārais mezgls, 
kas aprīkots ar Dāmu/Kungu/ Invalīdu tualetēm ar pandusu un biolo-
ģiskā attīrīšanas iekārta.

Projekta mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu slapjo tualešu 
iespējas apmeklējumu ikvienam ūdens tūrisma cienītājam un da-
bas taku baudītājiem. Tāpat publiskā tualete nodrošinātu sanitārus 
ap stākļus, iespēju aiz sevis nomazgāt rokas un ievērot tīrību mūs-
dienīgos ap stākļos. Sanitārā mezgla izbūvei tika izmatotas videi 
draudzīgas tehnoloģijas.
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3.oktobrī norisinājās 2020.gada Krimuldas novada čempionāts 
spēka divcīņā. Sacensībās tika uzrādīti gan personīgie rekordi, gan 
arī taupīti spēki rudens sezonas nozīmīgākiem mačiem.

Šajās sacensībās vienmēr valda draudzīga gaisotne. Lai gan dalīb-
nieku skaits nebija liels – 36, sacensībās tika pārstāvēti 6 sporta klu-
bi, kuriem bija iespēja savus spēkus pārbaudīt svaru stieņa spiešanā 
guļus un svaru stieņa vilkmē.

Komandu vērtējumā uzvaru izcīnīja Spēka Pasaule Valmiera, 
2.vietā – “Gulbenes K.S.P.”, 3.vietā – “Powerlab”. 

Krimuldas novada čempionātā spēka divcīņā absolūti spēcīgā-
kās sievietes titulu izcīnīja Inese Serda (“Powerlab”), kura spieša-
nā tika galā ar 70kg, vilkmē – ar 132,5kg, kopsummā – 202,5kg. 
2.vietā – Sigita Dzene (RTU sporta klubs). Viņa uzspieda 65kg, 
vilkmē – 150kg, kopsummā – 215kg. 3.vietā – Danīna Dace Krū-
miņa (“Gulbenes K.S.P.”), kurai spiešanā - 45kg, vilkmē – 115kg, 
kopā – 160kg. 

Absolūti labākie vīrieši open grupā: 1.vietā – Jānis Anšmits (SP 
Valmiera). Viņš uzspieda 207,5kg, vilkmē – 307,5kg, kopā – 515kg. 
2.vietā – Andris Lūsis (“Powerlab”), kurš uzspieda 142,5kg, vilkmē 
tika galā ar 250kg, kopsummā viņam – 392,5kg. 3.vietu izcīnīja Ed-
gars Jurkāns (SP Valmiera). Viņš uzspieda 132,5kg, vilkmē – 205kg, 
kopsummā – 337,5kg. E.Jurkānam uzvara arī Junioru grupā.

Savukārt Seniori 1 grupā uzvaru izcīnīja Guntis Apse (SP Val-
miera), kurš uzspieda 112,5kg, vilkmē – 200kg, kopā – 312,5kg. Se-
niori 2 grupā 1.vietu izcīnīja Karens Kasabjans ( “Gulbenes K.S.P.”). 
Viņš uzspieda 100kg, vilkmē – 165kg, kopā – 265kg. Seniori 3 grupā 
uzvaras laurus plūca Sergejs Vedmedovskijs (“Gulbenes K.S.P.”), 
kuram spiešanā 147,5kg, vilkmē – 215kg, kopā – 362,5kg. Jaunie-
šu grupā uzvaru izcīnīja Andris Roberts Folkmanis (SP Valmiera). 
Viņš uzspieda 105kg, vilkmē – 175kg, kopā – 280kg. 

Sacensības organizēja Siguldas Pauerliftinga biedrība sadarbībā ar 
Latvijas Pauerliftinga federāciju (LPF) un Krimuldas novada domi.

Sacensības atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija, Latvijas Pauerliftinga federācija, Krimuldas novada dome, 
“Lēdurgas miesnieks”, “Raganas Burgers”, SIA “Pansija”, “Teik-
smainā Krimulda”, SIA “Ceplīši A.S.”.

Vairāk informācijas par sacensībām LPF mājās lapā.
Informāciju sagatavoja: Inita Savicka 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Pauerliftinga federācija

e-pasts: sab@sp.lv, mob. tālr. 29180354

Spēka Pasaule Valmiera izcīna uzvaru Krimuldas novada 
čempionātā spēka divcīņā

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām 
pieaugušajiem

Atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības 
(ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 
25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības 
programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim. 

Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs pie-
dāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. “Šajā kārtā mācību pie-
dāvājums tiek paplašināts ar 196 profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides izglītības programmām uzņēmējdarbības 
nozarē. Aicinām arī šajā nozarē strādājošos izmantot iespēju stip-
rināt savu konkurētspēju, pilnveidojot profesionālo kompetenci”, 
stāsta VIAA direktore Dita Traidās. 

Pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.maci-
baspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pa-
kalpojumu. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvo-
tāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp 
jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba at-
tiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā 
var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, 
taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika vienā izglītības program-
mā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteik-
sies piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. Plašāka 
informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta 
iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa 
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Alise Bērziņa 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

vecākā informācijas speciāliste

Sacensībās tika uzrādīti arī personīgie rekordi
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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.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze 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.
Ir iespēja piedalīties Bībeles stundās, tās notiks katru 

ceturtdienu pl.18.00 baznīcā, sakristejā. 
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

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

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

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
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

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts. 
Katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Sirsnīgi sveicam oktobra 
gaviļniekus:

Mirdzu Vārnu,
Ģertrūdi Obižajevu,
Ināru Gaigalu,
Jāni Strazdu,
Ēriku Lasmani,
Vizmu Jansoni,
Veltu Čanderi,
Jāni Rūdolfu,
Juri Rūdolfu,
Valentīnu Ivaņiškinu,
Lidiju Sildari

nozīmīgajās jubilejās!

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Svētās Mises 
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

LĪDZJŪTĪBAS
Tu biji bagāta. 
Tev piederēja šīs debesis... 
Lai tagad sveces ar vēju runā 
Un Tavu zvaigzni ceļ debesīs. 
Šī zeme griežas 
Par dzīvi ātrāk un savādāk... 
Un aiziet gājējs, kas 
Nepārnāk...Ardievu! 
  /G. Račs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
un skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģes  
Lauras Kristovskas ģimeni un tuviniekiem, 

no mīļa cilvēka atvadoties 
Maijas Pīlāgas  

Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas kolektīvsSVECĪŠU VAKARS
Sniķeru kapos 1. novembrī,
Gaujas kapos 1. novembrī,

Ziemeļu kapos 1. novembrī,
Lēdurgas kapos 22. novembrī.

Kultūras centrā “Siguldas devons”  
apskatāma

 Aigara Hibnera fotoizstāde 
“Spēle”

Līdz 31. oktobrim kultūras centrā 
“Siguldas devons” apskatāma fotogrā-
fa Aigara Hibnera fotoizstāde “Spēle”. 
Izstādē ir iespēja aplūkot Liepājas teāt-
ra aktieru portretus, sajūtot nelielu daļu 
no maģijas, kura virmo teātra aizskatu-
vē izrāžu laikā.

Fotogrāfijās Liepājas teātra aktieri re-
dzami pirms vai pēc izrādes. Tāpat ak-
tieri fotogrāfijās redzami izrādes laikā, 
kad ļāvušies spēlei ar fotogrāfu, izceļot 
tēlu ārpus dekorācijām un izrādes vides 
vienu pašu kameras priekšā, – ļoti īsā 
laika sprīdī noķert pareizo mirkli, tēla 
vīziju, noskaņu un tīro emociju vienā 
kadrā. Izstādē skatāmi tēli no tādām iz-
rādēm kā “Precības”, “Ģērbējs”, “Ķir-
šu dārzs”, “Mizantrops”, “Ragana” un 
citām izrādēm.

Izstādē skatāmas arī melnbaltās fo-
togrāfijas no 1983. gada Teātra dienām, 
kur Liepājas teātra aktieri izgājuši no 
ierastās vides, lai tiktos ar skatītājiem, 
veidojot kvalitatīvi citu spēli, iekļau-
joties jaunā vidē. Tā bija autora pirmā 
fotogrāfiskā iepazīšanās ar Liepājas te-
ātri. Šos nu jau vēsturiski iemūžinātos 
mirkļus fotogrāfs izceļ citā foto sērijā. 
Tāpat Aigars Hibneris mūsdienu teātra 
apmeklētājus aicina iepazīt tuvāk ak-
tieru personības ārpus teātra.

Ieeja izstādē – bez maksas.

“Laukiem būt!” 
Jauniešu iecienīto biznesa ideju mā-

cību “Laukiem būt!” jau devīto gadu 
rīko Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs (LLKC).

Baiba Gulbe, LLKC Lauku attīstības 
nodaļas projektu vadītāja: “Jauniešu 
interese par šo pasākumu ir nemainīgi 
liela. Šogad redzam arī kādu jaunu ten-
denci, – daudzi Rīgas jaunieši meklē sev 
tuvāko LLKC biroju, lai saprastu, ko 
var darīt, piemēram, mantotajā īpašumā 
kādā no Latvijas novadiem.”

Atgādinām, ka pasākuma “Laukiem 
būt!” mērķis ir iedrošināt jauniešus lau-
kos iesaistīties kā lauku sabiedriskās 
dzīves attīstīšanā, tā sava biznesa veido-
šanā reģionos. 

UZZIŅAI:
“Laukiem būt!” mācībās līdz šim 

piedalījušies 1717 jaunieši. Konkursā 
startējuši 446 jaunieši. Pasākums notiek 
visā Latvijā, sev tuvāko mācību norises 
vietu var atrast, sazinoties ar LLKC uz-
ņēmējdarbības konsultantiem, vai raks-
tot uz laukiembut@llkc.lv 

Plašāka informācija: Baiba Gul-
be, LLKC Lauku attīstības nodaļas 
projektu vadītāja, tālr. 27811676, kā 
arī “Laukiem būt!” feisbuka lapā un 
http://laukutikls.lv/atbalsts-jaunie-
siem-uznemejdarbibas-veicinasana 

“Laukiem būt!”mācības  notiek VLT 
pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai". 

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja


