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VESTIS

KRIMULDAS PAGASTS
Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
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I. Ziedonis

Lai Ziemassvētku gaisma, mīlestība un miers
atrod vietu Jūsu sirdīs
un pavada Jūs visu 2019. gadu!
Krimuldas novada pašvaldības vārdā
priekšsēdētājs Linards Kumskis

Novērtēsim labo,
kas mums ir

Pirmajā Adventē pie Krimuldas baznīcas ar svētbrīdi atklāts atjaunotais
krusts. Paldies par noziedoto kokmateriālu Jānim Mikanam, kā arī Mārim Andžānam ar komandu par darbu īstenošanu!

Latvijas 100.jubilejas svinīgajā pieņemšanā pie LV prezidenta Raimonda Vējoņa (centrā) Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un ZS “Silmalas” saimnieks Raimonds Veinbergs

Novembrī zemnieku saimniecībā “Silmalas” viesojās Krimuldas
novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un izpilddirektors
Laimonis Ozols, iepazīstot novada lauksaimniekus un viņu darbu.
Viņus laipni uzņēma saimniece Anita Veinberga un iepazīstināja
ar saimniecības darbību.
Lasiet 5.lpp

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru gada sanāksme Krimuldas novadā.
Lasiet 2.lpp.
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Iznācis Krimuldas
novada kalendārs
2019. gadam

Latvijas pašvaldību
izpilddirektori tiekas
Krimuldā
7. decembrī Krimuldas Tautas namā Raganā notika Latvijas otrās simtgades
pirmā izpilddirektoru tikšanās vai Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) 2018. gada noslēguma sanāksme. To apmeklēja 150 viesi no 64 pašvaldībām.

Tikšanos atklāja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis un izpilddirektors L.Ozols. To turpināja Krimuldas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
I.Ķerzuma. Šobrīd Krimuldas novadā dzīvo 5160 iedzīvotāju un novada prioritāte ir
aktīva un izglītota sabiedrība.
Interesantu priekšlasījumu “Skats uz Latvijas valsts tapšanas laika notikumiem ar
baltvācu ģimnāzistes Dagmāras Kopštālas acīm” nolasīja Zinātņu akadēmijas prezidents O.Spārītis, kā viņš pats teica, starpnieks starp zinātniekiem un darītājiem. LPIA
priekšsēdētājs I.Virsis sniedza Valdes pārskatu par darbu šogad un iezīmēja LPIA
plānus 2019. gadam.
Pēc tam sanāksmes dalībnieki viesojās SIA “Maiznīca Flora”, “Conexus Baltic
Grid” gāzes krātuvē un tad devās uz Krimuldas baznīcu klausīties Krimuldas un
Limbažu jauniešu orķestra koncertu, kas izpelnījās vētrainus aplausus.

Krimuldas novada pašvaldība izsaka
pateicību bilžu autoriem, kuri iemūžinājuši mūsu novadu skaistās fotogrāfijās:
Egīlam Liekniņam, Madarai Zvidriņai,
Agrim Tabakam, Santai Kairei, Austrim
Jurim Rāviņam, Uvim Ločmelim un
Madarai Liepiņai.
Kalendārs ir veltījums Krimuldas novadam Latvijas simtgadē.
Interesenti kalendāru var iegādāties:
• Krimuldas novada pašvaldības kasē
(Parka iela 1, Ragana) – katru darba
dienu;
• Lēdurgas pagasta pārvaldes kasē
(Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga) –
pirmdienās, ceturtdienās 9.00-12.00,
13.00-17.00.
Kalendārs pieejams ierobežotā tirāžā.
Cena: 3,50 EUR

Informējam, ka saskaņā ar
iepirkuma "Ceļu un ielu uzturēšana
Krimuldas novadā ziemas sezonā"
rezultātiem
sniega tīrīšanu ziemas sezonā
nodrošinās
SIA "LP Construcion",
mob.t. 29266364.
Krimuldas novada izpilddirektora
mob.t. 29120085

Apsveicam!
7. decembrī labs Krimuldas pašvaldības sadarbības partneris – biedrība “Cerību spārni” – svinēja 15 gadu jubileju.

Svinīgajā pasākumā Krimuldas novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs
L.Kumskis un Sociālā dienesta vadītājs A.Harkevičs. Sveicot gaviļniekus, L.Kumskis
pateicās par pašaizliedzīgo un nozīmīgo darbu, ko “Cerību spārni” veic sabiedrības
savstarpējai integrācijai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu veselības un
statusa uzlabošanai. Biedrība “Cerību spārni” ir kā paraugs, no kā var daudz mācīties! Novēlam biedrības vadītājai Evai Viļkinai izturību gan strādājot tiešajā darbā ar
cilvēkiem, gan popularizējot labās prakses piemērus.

Tiekas novada uzņēmēji
Decembra sākumā Krimuldas Tautas namā norisinājās seminārs par sociālo
tīklu komunikāciju Krimuldas novada uzņēmējiem.

Krimuldas novada dome sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras
Vidzemes nodaļu organizēja šo semināru gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem,
lai dotu iespēju iegūt praktiskas un teorētiskas zināšanas efektīvas un mūsdienīgas
komunikācijas veidošanā sociālajos tīklos.
Semināru vadīja Laura Celmāra, SIA "Digital Journey" sociālo mediju komunikācijas eksperte. Semināru atklāja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, informējot par paveikto un uzņēmējdarbības tendencēm novadā, kas vērtējamas
pozitīvi. Ņemot vērā, ka valstī likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedz jaunreģistrēto,
novadā ir saglabājies pozitīvs uzņēmuma skaita pieaugums.
Kopumā kopš 2008. gada Krimuldas novadā reģistrēti 273 jauni uzņēmumi, bet
likvidēti 125, kas nozīmē, ka faktiski uzņēmumu skaits novadā šajā periodā palielinājies par 148 komersantiem. No visiem Krimuldas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem
61,05% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 30,02% – zemnieku saimniecības. Krimuldas novadā reģistrētie uzņēmumi kopā apgrozījuši 59,62 milj. EUR, kas
ir par 18,51% vairāk nekā gadu iepriekš. Līdz ar apgrozījuma kāpumu, 2017. gadā
palielinājusies arī Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā peļņa. Gada laikā
tā pieaugusi par 73,93%, sasniedzot 4,47 milj. EUR. 2017. gadā novada uzņēmumos
darba vietas radušas 1140 personas, kas ir par 10 cilvēkiem vairāk nekā gadu iepriekš.
34 uzņēmumos pērn strādājuši katrā vismaz 10 darbinieki, gadu iepriekš tādi bija
30 uzņēmumi. Lielākais darba devējs starp Krimuldas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem ir SIA “Maiznīca Flora”, kas ar darba vietām nodrošinājis 86 darbiniekus.
Dalībnieki pozitīvi vērtē šāda veida seminārus. Ieklausoties semināra dalībnieku
ieteikumos, radīsim iespēju rīkot seminārus par norādītajām aktuālajām tēmām. Uz
tikšanos semināros 2019. gadā!

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas Projektu vadītāja Linda Bernarde

KNV Nr. 20 – DECEMBRIS

Pašvaldībai piederošo īpašumu izsole

 Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu n/ī Saules iela 31, Ragana, Krimuldas p., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 007 0559, platība 0,186 ha
Objekta nosacītā cena EUR 7000,Objekta izsole notiks 2019. g. 8. janvārī pl. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov..
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā,
Krimuldas p., Krimuldas nov. darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. g. 7. janvārim pl. 17.00.
Nodrošinājuma nauda EUR 700.- apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB
banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.
 Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu n/ī “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas p., Krimuldas nov., kadastra
Nr. 8068 900 0657, kas sastāv no dzīvokļa 51,7 m² platībā
Objekta nosacītā cena EUR 3900,Objekta izsole notiks 2019. g. 8. janvārī pl. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov..
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā,
Krimuldas p., Krimuldas nov. darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. g. 7. janvārim pl. 17.00.
Nodrošinājuma nauda EUR 390,- apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB
banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.
 Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu n/ī „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov. ar
kadastra Nr. 8068 007 0359, platība 0,7928 ha.
Objekta nosacītā cena EUR 15 500,00
Objekta izsole notiks 2019. g. 8. janvārī pl. 15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov..
Pirmpirkuma tiesīgai personai līdz 2019.g. 2.janvāra pl.15:00 iesniegt pieteikumu par
nekustamā īpašuma pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā,
Krimuldas p., Krimuldas nov. darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.g. 7.janvāra pl.17:00.
Nodrošinājuma nauda 1550,- EUR, kuras solidāri sedz pirmpirkuma tiesīgās personas,
iemaksājot Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. g.
2. janvāra pl. 15.00.
 Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., kadastra Nr. 6656 001 0280, platība 1,02 ha.
Objekta nosacītā cena 2 500 EUR
Objekta izsole notiks 2019. g. 8. janvārī pl. 16.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov..
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019.g. 2. janvāra pl. 15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā,
Krimuldas p., Krimuldas nov. darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.g. 7.janvārī pl.17:00.
Nodrošinājuma nauda 250,- EUR. apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB
banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. g. 7. janvāra pl. 17.00.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas
lapā (www.krimulda.lv)

UZMANĪBU!

Nākamais pašvaldības izdevums “Krimuldas Novada Vēstis”
klajā nāks janvāra vidū.
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KNV publicētās
informācijas
precizējums
Lēdurgas kapos uzstādīta
piemiņas plāksne
Hermanim Georgam Rūdolfam Bukam
(1896-1942).

Viņš bija Latvijas armijas ģenerālis.
Latviešu strēlnieku apakšvirsnieks,
Brīvības cīņu dalībnieks, Latvijas bruņoto spēku ģenerālis (1939), Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieris.
Pēc Latvijas okupācijas ģenerālis Buks
1940. g. augustā tika norīkots sevišķu
uzdevumu virsnieku armijas komandiera
rīcībā, bet 1940. g. oktobrī atvaļināts no
dienesta. Dzīvoja Rīgā un savās "Tiltiņu"
mājās Lēdurgas pagastā, kur 1941. g. 14.
jūnija deportācijas laikā apcietināts, izvests uz Krieviju un ieslodzīts Usoļlaga
nometnē Molotovas apgabalā.
1942. g. sākumā, sakarā ar krimināllietas nodošanu izskatīšanai PSRS
iekšlietu tautas komisariāta (NKVD)
"Sevišķai apspriedei", Buku Hermani
pārveda uz Butirku cietumu Maskavā,
kur viņš pēc pratināšanām mira vai tika
nošauts 1942. g. 18. augustā. Viņa sieva
Milda Kuplā-Odiņa (1891-1943) mira
izsūtījumā Noriļlagā, arī dēli Miervaldis (1924) un Mintauts Olafs (1927) bija
izsūtījumā (1941-1947).
Informācija no Latvijas Kara muzeja
materiāliem un www.wikipedia.org

Aicinām iedzīvotājus informēt par
ceļu tīrīšanas kvalitāti, zvanot pa
tālr. 67976868, vai rakstot:
• uz e-pastu: dome@krimulda.lv,
• facebook.com/teiksmainaKrimulda,
• mājas lapā: www.krimulda.lv sadaļā
“Uzdod savu jautājumu Krimuldas novada domei”.
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Vissvarīgākā ir iedzīvotāju iniciatīva
22. novembrī Krimuldas Tautas namā interesenti pulcējās uz
tikšanos – diskusiju “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību pozitīvās pieredzes stāsti”. Pašvaldība aktīvi
palīdz gan ar juridisko atbalstu, gan pieredzes semināru organizēšanu, gan finansējumu, lai veicinātu novada daudzdzīvokļu
namu biedrību veidošanos, taču savu īpašumu apsaimniekošanā
vissvarīgākā ir iedzīvotāju iniciatīva un atbildība.
Pašvaldību pārstāvēja un uz interesējošiem jautājumiem atbildēja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis,
Attīstības nodaļas vadītāja Inga Ķerzuma, Juridiskās nodaļas vadītāja Rita Deiča.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pateicās
visiem klātesošajiem par ierašanos uz semināru, kas ik gadu tiek organizēts, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un biedrību dibināšanu.
Seminārā ar paveikto dalījās Krimuldas novada biedrību “Turaidas Avoti” un “Ragana 8” pārstāvji. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji spējuši vienoties un sakopuši savus kopīpašumus, paaugstinot
to vērtību.
Biedrības “Ragana 8” pārstāvis Jānis Rubīns atzina, ka “tagad
visi var priecāties par skaisti renovēto ēku, par ēkas vizuāli estētisko
izskatu, par to, ka palielinājusies katra īpašuma vērtība. Viss ir jauki,
pozitīvi, bet joprojām man dažus iedzīvotājus grūti pārliecināt, ka
viss ir pareizi un nekas nav pazudis. Tas ir vissāpīgākais, ka neesmu
nopelnījis nevienu centu, nevienu eiro, taču prasības pret mani ir pēc
pilnas programmas.”
J. Rubīns ieteica, ka ēkas apsaimniekošanas naudu vajadzētu maksāt, sākot no 40 centiem par kvadrātmetru, jo izdevumi notiek nepārtraukti, īpaši apsaimniekošanas un renovācijas procesa sākumā.
Ir jāpievērš lielāka uzmanība mājdzīvnieku turēšanai dzīvokļos
(kaukšana, riešana naktīs, pastaigās atstātie ekskrementi, kāpņu telpu
apskādēšana), jo svarīga ne tikai dzīvnieku labturība, bet arī miers
mājās.
Biedrības “Turaidas avoti” pārstāve Inguna Liepiņa atzina, ka
“šobrīd ēkas renovācijas process ir vienkāršojies, jo lielāko darba sadaļu, kārtojot dokumentāciju, var paveikt interneta saziņā.
Iedzīvotājus var ieinteresēt tikai ar runāšanu un stāstīšanu, skaidrojot plānotos darbus un izdevumus, lai visi par visu būtu informēti.
Par laimi, ar parādniekiem vienmēr ir izdevies sarunāt un vienoties,
nevienā reizē neiesaistot parādu piedziņas firmu.
Paši saimniekojam, tāpēc zinām, ka nepieciešamības gadījumā
vienmēr ir, ko paņemt. Protams, rēķini un izdevumi ir fiksēti un pārredzami, lai ikviens iedzīvotājs ar tiem var iepazīties. Ieteikums, nodibinot biedrību: jebkurš lēmums, kas pieņemts dzīvokļu īpašnieku
sapulcēs, ir jāprotokolē ar balsošanu un parakstiem. Iesaku apsaimniekošanai kasēt 60 centus par kvadrātmetru.
Esam izvēlējušies ventilējamo fasādi, kas ir par 20% dārgāka, jo
tā ir ilgtspējīgāka, pateicīgāka ekspluatācijā un fasādes nebūšanu novēršanā.
Paldies Krimuldas pašvaldībai par finansiālo atbalstu un padomu.
Atsaucība no domes puses patiešām ir ļoti liela, paldies par to!
Jādara ir, man un visiem ir prieks par to, ko kopā esam paveikuši.”
Tikšanās notika neformālā gaisotnē, kas atnākušajiem interesentiem ļāva uzzināt ko vairāk par šiem procesiem, kas nav tik grūti, cik
atbildīgi. Taču svarīga ir iedzīvotāju iniciatīva, interese un vēlme dzīvot labāk.
Attīstības nodaļas vadītāja Inga Ķerzuma aicināja klātesošos
izteikt viedokli par pašvaldības rīkoto konkursu “Krimuldas novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”. Ja cilvēkus novadā tas interesēs, tad pašvaldība turpinās šo
vietējās nozīmes projektu.
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis
klātesošos informēja par pašvaldības paveikto un iecerēm, akcentējot, ka ciemu attīstība tiek plānota vienmērīgi, katru gadu katrā
ciemā veicot kādu, uz attīstību vērstu, darbu. “Man ļoti svarīga ir ie-

Pašvaldība pateicās novada daudzdzīvokļu namu biedrību pārstāvjiem
par aktīvo darbu un dalīšanos pieredzē

Diskusijas notika neformālā gaisotnē

dzīvotāju iesaiste un viedoklis – kādu vēlamies redzēt realizējamies
konkrēto ideju.
Pašvaldības atbildība ir rūpēties par tās īpašumā esošajām publiskajām ēkām – skolām, bērnudārziem, kultūras namiem, sporta hallēm.
Domāju, ka varam būt apmierināti ar kopīgiem spēkiem paveikto –
pakāpeniski, daudzu gadu garumā, visas nozīmīgākās pašvaldības
ēkas ir siltinātas, sakārtotas. Pēdējais objekts – Krimuldas Tautas
nams, kurā izvietota arī dome, tika renovēts 2017. gadā.
Savukārt privātmājas un daudzdzīvokļu ēkas pieder iedzīvotājiem –
māju un dzīvokļu īpašniekiem. Tā ir iedzīvotāju – īpašnieku bagātība,
īpašums un atbildība. Mazliet izbrīna, ka ik pa laikam no atsevišķiem
daudzdzīvokļu namu iemītniekiem pašvaldībā tiek saņemtas prasības
saremontēt nama skursteni, nopļaut zāli pie mājas vai dzīvokļu īpašnieku sapulcēs teiktais: “Es dzīvoju pirmajā stāvā, mani neinteresē, ka
trešajā stāvā tek jumts”. Kas notiktu, ja pašvaldība pļautu zāli kādas
privātmājas pagalmā? – televīzija un skandāls garantēts. Tieši tāpat
daudzīvokļu mājas ir dzīvokļu īpašnieku bagātība un atbildība.
Es ticu, ka visi esam gudri un domātspējīgi ļaudis arī šajā jomā!”
Noslēgumā pašvaldība pateicās novada daudzdzīvokļu namu biedrību pārstāvjiem par aktīvo darbu un dalīšanos pieredzē.
Krimuldas novada pašvaldība daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedāvā atbalstu biedrību dibināšanai un māju labiekārtošanai – no 2011. gada sākuma pašvaldībā ir apstiprināti noteikumi, kuros
noteikta kārtība par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, kur mājām ir iespēja saņemt līdz 1422 EUR, tāpat jau vairākus
gadus tiek izsludināts konkurss māju labiekārtošanai – pēdējos divos
konkursos realizētas vairākas iedzīvotājiem svarīgas idejas. Iespēju
robežās tiek sniegtas konsultācijas par dokumentu sagatavošanu un
līdzšinējo pieredzi. Iedzīvotāji laipni aicināti izmantot šo pašvaldības
piedāvājumu! 2017. gadā “Altum” pārstāvji Krimuldas novada
pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem novērtēja kā vienu no pozitīvākajiem piemēriem Latvijā.
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Novērtēsim labo, kas mums ir
Krimuldas novadā pēdējos gados aktīvi veidojas pakalpojumu jomas piedāvājumi, vēsturiski mūsu novadam vairāk
raksturīga ir lielā industriālā zemniecība,
lopkopība un aizvien vairāk attīstās arī
ekoloģiskās saimniekošanas virziens.
Novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai uzņēmējdarbība attīstās.
Latvijas 100. jubilejas Latvijas pašvaldību vadītāju svinīgajā pieņemšanā pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
Krimuldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Linards Kumskis viesojās kopā ar zemnieku saimniecības “Silmalas” saimnieku Raimondu Veinbergu,
kurš, nodrošinot pēctecību, vēlas turpināt
vecāku izveidoto saimniecību.
Novembrī zemnieku saimniecībā “Silmalas” viesojās Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un
izpilddirektors Laimonis Ozols, iepazīstot
novada lauksaimniekus un viņu darbu. Viņus laipni uzņēma saimniece Anita Veinberga un iepazīstināja ar saimniecības
darbību.

Kuldīgas meitene Inciemā

Anita Veinberga pastāstīja, ka jau 18 gados devusies projām no dzimtās Kuldīgas,
lai mācītos. Tad 1976. gadā pēc Bulduru
tehnikuma beigšanas sākusi strādāt kolhoza “Ezerciems” dārzniecībā Inciemā.
Pievilcīgo rožu dārznieci nolūkoja brašais
saimniekdēls Romāns, tā Anita ieprecējās
stiprajā Veinbergu dzimtā.

Breša* zemnieki

Anita ar vīru Romānu savulaik uzsākuši
lopkopību kā Breša zemnieki ar 30 galvu
ganāmpulku. Tad nācies konstatēt, ka laika
gaitā ar tik nelielu govju skaitu nevar neko
lielu sapelnīt. Lai varētu izdzīvot, tomēr ir
vajadzīga lielā ferma. Tad abi pieņēmuši
lēmumu, ka ganāmpulks jāpaplašina, tāpēc
jāceļ vēl viena kūts. Diemžēl, Romānam
pasliktinājās veselība un pēc smagas slimības, viņš devās mūžībā. Nu jau pagājuši
vairāk kā desmit gadi...
Nācās pieņemt lēmumu, ko turpmāk darīt, jo sievietes pleciem šāda nasta – uzturēt
fermu vienai, ir par grūtu. Liels atspaids
toreiz un joprojām gan ar padomu, gan čaklām rokām ir Romāna brālis Jānis. Vecākais
dēls Raimonds arī apliecināja, ka turpinās
vecāku aizsākto darbu. Pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes absolvēšanas
Jelgavā Raimonds ir kļuvis par vetārstu.
Lai gan šobrīd viņš strādā lielajā Ulbrokas
cūku kompleksā, tomēr vecāku zemnieku
saimniecībā ir atbildīgais par tehnikas lietām un celtniecību.

Gotiņu šķirņu mode mainās

Saimniekošanas laika gaitā aktuālās
govju šķirnes ir pamainījušās. “Silmalās”
saimniekošanas sākumā turētas Latvijas

brūnās govis, tad nāca dāņu šķirnes, vēlāk
zviedru izveidotās sugu govis. Holšteinfrīzes šobrīd ir atzītas par labākajām, jo ir gan
augumā raženas, gan labas piena došanas
ziņā. Jāsaka, ka Latvijas brūno šķirne atkal
nāk modē, jo izceļas ar augstu tauku saturu
un olbaltumu pienā.
A. Veinberga ir gandarīta par ilgstošo sadarbību ar Siguldas ciltslietu staciju un tās
speciālistiem, kas strādā profesionālā līmenī un ir uzticami sadarbības partneri.

Par darbiniekiem

“Silmalu” saimniece ir pateicīga par darbinieku veikumu, jo būtu grūti iztikt bez
viņu darba un atbildīgās attieksmes. Visilgāk ir strādājuši un labus vārdus pelnījuši
Jānis, Alberts, Dace, Elga, Aigars. Visiem
kopā, draudzīgi dzīvojot un strādājot, lielais darbs neliekas tik grūts. Visus gadus
brīvlaikos neatsverami palīgi A. Veinbergai ir bijuši arī brāļa Oskara bērni, kas
nu kļuvuši par jaunekļiem, taču palīdzību
nepieciešamības brīdī neatsaka. Anita pati
aizvien saimniecībā rīkojas un strādā, lai
gan darbs vairāk organizatorisks un procesus uzraugošs.

Valstij savus lauksaimniekus
jāpasargā
ZS “Silmalas” šobrīd sadarbojas ar kooperatīvu “Piena loģistika”, kas pienu savāc katru dienu, pieprasot augstu kvalitāti. Taču pirms gada nācās ciest pamatīgus
zaudējumus, bankrotējot Sērenes pienotavai, liela nauda palika nesaņemta par piegādāto pienu.
A.Veinberga uzsver, ka gribētos sagaidīt lielāku aizsardzību no valsts saistībā
ar ārzemju investoriem, kas reizēm darbus
iesāk, bet, kad izdomā, darbus pārtrauc,
nedomājot par godprātīgu attieksmi pret
lauksaimniekiem.

Eiropas finansējums ļauj
atsperties
Lai gan kooperatīvs par pienu maksā
labi, tomēr iztikšana aizvien ir saspringta.
Jāplāno un jārēķina, lai pietiktu gan darbinieku algām, gan kombinētās barības iepirkumam, gan vetārsta ārpakalpojumam, gan
kredīta atmaksai par skābbarības tvertnes
izbūvi. Laicīgi arī jāgatavojas pavasarim,
jo jāsakrāj līdzekļi minerālmēslu iegādei.
Tā visi par nodoto pienu saņemtie līdzekļi
aiziet apritē.
Saņemtais Eiropas Savienības projektu
finansējums ir viens no atbalstiem, kas ļauj
atsperties, bez tā būtu grūtāk attīstīties.

Dzīvojam laukos

Katras strādājošas fermas neatņemama
sastāvdaļa ir mēslu krātuve, kuru jāizved
divas reizes gadā – rudenī un pavasarī.
Reizēm iedzīvotāji protestē, kad “Silmalas” izved govju šķidrmēslus. A. Veinberga

A.Veinberga stāsta L.Ozolam un L.Kumskim
par saimniecības darbu

gan skaidro, ka, mēslojot laukus, vienmēr
cenšas būt vērīgi, lai izvēlētos piemērotāko laiku, kas mazina smakas izplatīšanos.
Taču reizēm neizdodas precīzi noteikt visus apstākļus, tāpēc jāsadzīvo draudzīgi.
Vēsturiski Krimuldas novads bijis lauku
teritorijā, kurā lauksaimniecība ir galvenā
nozare. Cilvēkiem, izvēloties dzīvot laukos, tas būtu jāņem vērā.

Priecē bērni un mazbērni

A. Veinberga atzina, ka vēlas palīdzēt
bērniem un mazbērniem, kamēr vien veselība ļauj un turas. Viņai prieku sagādā
dēla Raimonda ģimene un viņa trīs meitas:
Evelīna, Adrija, Agate. Amerikā dzīvo vecākā meita Solvita ar vīru un audzina četrus bērnus: Anneliju, Oliveru, Elizabeti un
Robertu.
Jaunākā meita Katrīna kļuvusi par farmaceiti, strādāja aptiekā, tad ar savu puisi
apmaiņas programmas ietvaros gadu nodzīvoja Kanādā un vēl gadu Jaunzēlandē,
šogad decembrī atgriezās Latvijā.

Novērtēsim Latvijas līmeni

A. Veinberga uzsver, ka pēdējos divdesmit piecos gados dzīves līmenis Latvijā ir
cēlies, neskatoties, ka ir vēl daudz darāmā
sociālajā jomā. Iestāšanās Eiropas Savienībā ļāva vēl vairāk pakāpties un attīstīties.
To var labi apjaust salīdzinājumos, īpaši
apmeklējot attiecīgās valstis, kur dzīves
ritums ir tāds, kā pie mums bija kādreiz
padomju laikos. Pārāk ātri esam visu piedzīvoto aizmirsuši, tāpēc novērtēsim labo,
kas mums ir.
Ināra Miškina

* Latvijā vairāki tūkstoši zemnieku sevi joprojām dēvē
par "Breša zemniekiem", par godu toreizējam Latvijas
Valsts premjeram Vilnim Edvīnam Bresim (no 1988. g.
līdz 1990. gada maijam). Zemnieki ar labu vārdu atceras
valsts palīdzības programmu individuālās saimniekošanas attīstīšanai un teic, ka bez tās nebūtu izdzīvojuši. Toreiz bija astoņarpus tūkstoši šādu zemnieku.
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Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus
dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā

Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000) saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo purva biotopu atjaunošanos vairāk
nekā 300 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā
projekta LIFE REstore ietvaros uz vēsturiski izveidotajiem kūdras ieguves lauku notekgrāvjiem Limbažu un Krimuldas novados esošajā Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji, kas
pirmo reizi Latvijā aprīkoti ar sistēmu ūdens līmeņa augstuma
regulēšanai.

Darbi veikti, lai praksē pārbaudītu kūdras ieguves ietekmētas
teritorijas dabiskās vides atjaunošanas iespējas – renaturalizāciju, šajā gadījumā ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Projekts
LIFE REstore izvērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu kūdrāju rekultivācijas veidus, lai sagatavotu rekomendācijas
kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
Laugas purvs atrodas Limbažu un Krimuldas novados, un tā
centrālajā daļā izveidots dabas liegums “Laugas purvs”, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000
tīklā. Laugas purva rietumu un dienvidrietumu daļā tiek veikta
kūdras ieguve, un purvā ierīkota notekgrāvju sistēma, lai to nosusinātu, kas negatīvi ietekmē dabas lieguma centrālā ezera – Viš
ezera – ūdens līmeni un tam piegulošos purva biotopus – ezera
krasti sākuši pazemināties un nosusināties, kūdras virsma ir sablī
vējusies, teritorija pastiprināti aizaug ar priedēm un vērojama arī
īpašo purva sūnu, kas veido kūdru, – sfagnu – atmiršana. Tāpat
blakus dabiskajam purvam norisinās lielogu dzērveņu rūpnieciska
ražošana, kam nepieciešams atšķirīgs ūdens līmenis.
Lai nodrošinātu gan saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības interešu veiksmīgu līdzāspastāvēšanu vienā purvā, projekta
LIFE REstore ietvaros izbūvēti trīs inovatīvi kūdras dambji uz notekgrāvjiem gar dabas liegumu, lai ilgtermiņā nodrošinātu dabas
lieguma “Laugas purvs” dabas vērtību saglabāšanu, nodrošinātu
nemainīgu ūdens līmeni dabas lieguma centrālajā ezerā Višezerā
un veicinātu īpaši aizsargājamo purva biotopu atjaunošanos dabas
liegumā 309 ha platībā, tādējādi novēršot potenciālos draudus Višezera un visa Laugas purva ekosistēmas dabiskajai attīstībai.

Viens no trīs izbūvētajiem inovatīvajiem kūdras dambjiem uz notekgrāvjiem gar dabas liegumu, lai ilgtermiņā nodrošinātu dabas vērtību
saglabāšanu

Inovatīvi kūdras dambji
Novembrī izbūvēti kūdras dambji uz meliorācijas grāvjiem, kas
savienoti ar Višezeru, lai nodrošinātu ūdens līmeni ezerā tādu,
kāds tas bija savulaik pirms notekgrāvju izveides. Dambju būvniecībā pirmo reizi Latvijā izmantota inovatīva sistēma ar pārtecēm,
kas ļauj regulēt ūdens līmeņa augstumu dabas lieguma teritorijā, tāpat dambji aprīkoti ar pretaizsērēšanas sietiem, atvairbrusu
aizsardzībai pret ledu un risinājumiem ūdens enerģijas dzēšanai,
lai mazinātu risku aizskalot dambja būvniecībā izmantoto kūdru.
Dambju virspuse un nogāzes nostiprinātas, lai mazinātu erozijas
procesus, un virspuse pārklāta ar noņemto purva veģetācijas virskārtu, tādējādi būtiski samazinot laiku, kurā dambji iekļausies
purva dabiskajā vidē.
“Šie būvdarbi bija izaicinājums ne vien specifiskās norises vietas dēļ – darbi purvā vienmēr ir tehniski sarežģītāki nekā citviet,
bet arī tāpēc, ka iepriekš Latvijā nav veidoti kūdras aizsprosti uz
meliorācijas grāvjiem, kas ļauj regulēt ūdens līmeņa augstumu,”
skaidro būvdarbu veicējs Gints Šusts, SIA “E Būvvadība”.
“Jāpiebilst, ka šo inovatīvo, regulējamo kūdras dambju būvniecība, kas ļaus pārņemt LIFE REstore pieredzi citos dabas apsaimniekošanas projektos Latvijā, veikta saskaņā ar LIFE REstore izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Laugas
purvs”, kas ir arī pirmais dabas aizsardzības plāns Latvijā, kurā
ietverts degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums – atspoguļota teritorijas nodrošināto apgādes, regulācijas un
kultūras pakalpojumu kvalitāte un teritorijas potenciāls nākotnē,”
norāda LIFE REstore vadītāja Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības
pārvalde.

Hidroloģiskais monitorings

Pirms dambju būvniecības Laugas purvā veikta visaptveroša
hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā izpēte. Pētītas virszemes un pazemes ūdens plūsmas, modelēta gruntsūdens izmaiņu ietekme, lai
noteiktu nepieciešamo hidroloģisko līmeni, lai degradētajās dabas
lieguma daļās atjaunotos dabiska purva veģetācija. Tāpat ierīkota hidroloģiskā monitoringa sistēma, kas ļaus sekot Laugas purva

Meliorācijas grāvis, kas savienots ar Višezeru, lai nodrošinātu ūdens līmeni ezerā, kāds tas bija pirms notekgrāvju izveides
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hidroloģiskajam stāvoklim ne tikai projekta īstenošanas gaitā, bet arī 10 gadus pēc
dambju būvniecības.
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Sekmīgi noslēdzies projekts
"Meliorācijas sistēmu atjaunošana Raganā,
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads”

Par dabas liegumu
“Laugas purvs”
Dabas liegums “Laugas purvs” izveidots 1999.gadā 740 ha platībā retu, īpaši
aizsargājamu putnu sugu un purva biotopu
aizsardzībai. Šis dabas liegums iekļauts
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju Natura 2000 tīklā. Dabas lieguma lielāko daļu veido izcilas kvalitātes
augstais jeb sūnu purvs ar diviem lielākiem
purva ezeriem – Višezeru un Lodes ezeru –
un nelieliem purva ezeriņiem un akačiem.
Īpaša dabas vērtība ir purva upīte Viršupe,
kas līkumo pa purvu, brīžiem pazūdot zem
kūdras slāņa – šādas purva upītes Latvijā
ir liels retums. Laugas purva veidošanās
sākusies pirms aptuveni 12 000 gadu, aiz
augot ezeram. Purva vidējais kūdras slāņa
biezums ir 3,5 m, bet vietām tas sasniedz
pat 8 m biezumu.

Par LIFE REstore pētītajiem
bijušo kūdras ieguves lauku
turpmākas izmantošanas
veidiem
Renaturalizācija jeb atgriešana dabai,
atjaunojot un sabilizējot hidroloģisko
režīmu, ir tikai viens no bijušo kūdras
ieguves lauku turpmākas izmantošanas
veidiem. LIFE REstore novērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu
kūdrāju rekultivācijas veidus – renaturlaizācija, kokaudžu stādījumi biomasas
ražošanai, ogulāju audzēšana, aramzemes ierīkošana lauksaimniecības kultūru
audzēšanai, paludikultūru audzēšana –
purva augu audzēšana biomasas ražošanai, ūdenskrātuvju izveide, ilggadīgo
zālāju ierīkošana. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem tiek ieviesti un pārbaudīti
vairākās projekta izmēģinājumu teritorijās. LIFE REstore sniegs rekomendācijas
bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai
apsaimniekošanai Latvijā. Šīs rekomendācijas varēs iekļaut vides aizsardzības
politikas plānošanas dokumentos.
Projektu “Degradēto purvu atbildīga ap
saimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/
LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz
2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību
"Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras
asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.
Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:
Anda Zālmane,
Dabas aizsardzbības pārvaldes projekta LIFE
REstore sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: 26539348,
anda.zalmane@daba.gov.lv

2018.gadā jūnijā tika uzsākta un novembrī pabeigta projekta "Meliorācijas sistēmu
Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un
“Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana
Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads" iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184,
ieviešana.
Darbi meliorācijas sistēmas atjaunošanai
veikti 6,180 km garumā. Veikti darbi: apauguma novākšanai, zemes darbi - grāvju rakšana,
grunts izlīdzināšana, sedimentācijas baseinu
izbūve, caurteku nojaukšana, pārbūve, pārtīrīšana un nostiprināšana, drenu izteku atjaunošana, gultnes nostiprināšana pret izskalojumiem, virszemes ūdensatvades sistēmas
izbūve un objekta labiekārtošana.
Būvniecības laikā izdarītais labvēlīgi ietekmēs nosusināšanas sistēmu, lietus un palu
ūdeņu uztveršanu un novadīšanu, neveidojot
ūdens uzkrājumus nosusināšanas sistēmā vasaras periodā un nepieļaujot apkārtējās teritorijas applūšanu pavasara palos.
Būvdarbus veica pilnsabiedrība “VT
KUUM”, reģ. Nr. 40203070394.
Būvuzraudzību darbiem veica Inese Pīlābere, SIA “Cada Vez”, reģ Nr. 44103039390.
Projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Myzone”, reģ.Nr.40003565484.
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis izsaka pateicību par paveikto
visām iesaistītajām pusēm, Krimuldas novada domes Attīstības nodaļas darbiniekiem un
pieguļošo teritoriju īpašniekiem par sapratni

saskaroties ar īslaicīgām neērtībām darbu
veikšanas laikā. Projekta lielākā veiksme, ka
ir attīrīti divi grāvji pilnībā, nevis atsevišķi to
posmi.
Projekts īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” ietvaros. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek gatavota dokumentācija Lauku
atbalsta dienestam attiecināmo izmaksu iegūšanai.
Attiecināmās izmaksas ir 199051.06. EUR
ES finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām - 179145.95 EUR, Krimuldas novada
domes līdzfinansējums 10% –19 905,11 EUR.
Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa, tālr.
25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv.

Sunīšu ciema zeme pieder pašvaldībai
Krimuldas novada pašvaldība ir izmantojusi pirmpirkuma tiesības uz Sunīšu ciema zemēm.
Skaidro Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis: “Krimuldas
novada pašvaldība, plānojot Sunīšu ciema
teritorijas attīstību, un arī tiekoties un konsultējoties ar iedzīvotājiem, aizvien saskārās ar izaicinājumu, ka zemes Sunīšu ciemā
nepieder ne pašvaldībai, ne māju iedzīvotājiem. Bija izveidojusies situācija, ka lielākā
daļa ciema teritorija pieder diviem zemju
īpašniekiem. Lai šo situāciju sakārtotu, atsaucoties iedzīvotāju lūgumiem un aicinājumiem, Krimuldas novada dome 2017. gada
decembrī, pieņemot budžetu, lēma piešķirt
līdzekļus šīs zemes iegādei ar mērķi attīstīt
un sakārtot infrastruktūru Sunīšu ciemā.
Šim mērķim tika piešķirti 10 000,- EUR budžetā, lai šo procesu sāktu. 2018. gada janvārī noslēdzām nodomu protokolu ar zemes
īpašnieku, kurā vienojāmies, ka pašvaldība
vēlētos zemi iegādāties, savukārt, zemes
īpašniekam ir jāveic visas nepieciešamās
darbības, kas saistās ar zemes sadalīšanu,

zemes grāmatu sakārtošanu, uzmērīšanu,
lai varam zemi iegādāties. 2018. gada novembra nogalē zemes īpašnieks šo procesu
noslēdza un piedāvāja pašvaldībai iegādāties
zemi. 11. decembrī tika sasaukta Krimuldas
novada domes ārkārtas sēde, kurā klātesošie deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt un
iegādāties zemi, izmantojot pirmpirkuma
tiesības. Kā rezultātā ar lēmumu, lai gan formalitātes vēl tiek kārtotas, būtībā Krimuldas
novada dome kļūst par Sunīšu ciema zemes
īpašnieci. Konkrētu zemes gabalu robežu
karti var redzēt www.krimulda.lv
Šādas darbības pirms pāris gadiem notika Inciemā.
Pēc Sunīšu ciema zemes iegādes turpmākie soļi būs līdzīgi kā Inciemā – notiks
detālplānojuma izstrāde. Tas ir process,
kura laikā arhitekti, ainavu plānotāji izstrādā plānojumu un aprakstu, kādam ciemam
būtu jāizskatās. Notiks vairākas sabiedriskās apspriešanas, kur klātienē pārrunāsim,
kādu gribam redzēt ciemu. Iedzīvotāji aicināti aktīvi iesaistīties!”

Sagatavoja Ināra Miškina

8

KNV Nr. 20 – DECEMBRIS

Latvijas svētku mēnesis Garlība
Merķeļa Lēdurgas pamatskolā
Oktobra izskaņā, K. Barona dzimšanas dienā, katrs skolēns izvēlējas vienu tautasdziesmu un pēc nedēļas čaklākie tās ilustrēja un skandēja bibliotēkas pasākumā “Katram sava tautasdziesma”. Ar tautas
tradīcijām bija saistīta arī Mārtiņdienas pēcpusdiena jaunāko klašu
skolēniem. Mūsu skola arī pieteica dalību pasākumā ”Spēka zīmju
ceļš”, tāpēc izlikām spēka zīmes pie skolas. Lāčplēša dienas vakarā
skolas logos mirdzēja Auseklīši, bet pie skolas Jumis, Māras krusts,
Zalktis un Dieva zīme.
Pirms Lāčplēša dienas 8. klases skolēni un vēstures skolotāja I. Leimane iededza svecītes pie Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera, latviešu
leģendārās zemūdenes "Ronis" pēdējā komandiera Hugo Legzdiņa
kapa un apmeklēja novada vēstures ekspozīciju dendroparka ēkā, bet
1.-5. klases skolēni bija starp tiem vairāk nekā 2000 skolēniem no visas Latvijas, kuri Ādažu militārajā bāzē iepazinās ar karavīru ikdienu,
militāro tehniku un ieročiem, kur redzēja paraugdemonstrējumus.
Skolā, gatavojoties svētkiem, katrs skolēns piedalījās akcijā “Es
savā zīmē”, kur no saviem dzimšanas datiem veidoja ornamentu kopdarbam. Izrādās – zinot reizrēķinu un savus dzimšanas datus, katrs
var izveidot zīmi, kas ļoti līdzinās fragmentam no Lielvārdes jostas.
13. novembrī skolas bibliotēkā bija Ojāra Vācieša dzimšanas dienai
veltīts daiļrunātāju konkurss “Ojārs Vācietis Latvijai”.
14. novembrī pēc Skolas padomes vecāku iniciatīvas katra klase iestādīja kastaņkoku, skolotāji, skolas darbinieki – pīlādzi. Klases izteica
novēlējuma vārdus savam kociņam, bet trešā klasē pat nosūtīja līdzi
vēstījumu un naudas monētas nākamajām paaudzēm. Stādot pīlādzi,
visi nodziedājām “Bēdu manu lielu bēdu”, šis koks latviešu sētās vienmēr ir stādīts, lai pasargātos no ļaunajiem spēkiem. Varam ticēt vai
neticēt koka enerģētiskajam spēkam, tomēr arī pie skolas mums būs
savs sargātājs, lai mums visiem veiktos un Lēdurgā vienmēr būtu skola. Paldies K. Treijam par koku dāvinājumu, L. Alksnei par iniciatīvu
un vecākiem, kuri atbalstīja.
Mācību stundās daudz tika runāts par Latviju, tās pagātni, šodienu

16. novembra rīts aizsākās ar vēlējumu “Daudz laimes, Latvija!” un
svētku tortes baudīšanu

Paldies Gustava un Martas mammai Ingai par skaisto un gardo torti

Latvija – tie esam mēs!

Pēc Skolas padomes vecāku iniciatīvas katra klase iestādīja kastaņkoku

un nākotni. Jaunāko klašu skolēni uzrakstīja savus novēlējumus Latvijai, bet pārējie rakstīja vēstuli Latvijai. Svētku pasākumā dzirdējām
skolēnu rakstīto kopdarbu – vēstuli, uzmanīgākie varbūt saklausīja
arī sava darba fragmentu. Vēl viens skolēnu darbs bija izstāde “Svētku
torte Latvijai”. Tie bija zīmējumi, aplikācijas un 1. klases kopdarbs ar
vecākiem – tortes makets.
16. novembra rīts mums aizsākās ar vēlējumu “Daudz laimes, Latvija!” un svētku tortes baudīšanu. Paldies Gustava un Martas mammai
Ingai par skaisto un gardo torti. Skolā Latvijas dzimšanas dienas svinību pasākumā piedalījās arī īpašs viesis – ilggadējā Lēdurgas skolas
skolotāja un direktore Rita Bērziņa. Gribējām viņai pateikt paldies un
radīt īpašu sajūtu Latvijas svētkos. Koncerta programmā skolēni runāja viņas dzeju, bet skolas direktore Maija Kalniņa savu novēlējumu
Latvijai beidza ar A. Skalbes dzejas rindām, kuras skolotāja Bērziņa
viņai mācīja pirms vairāk nekā 40 gadiem:
“Labi dzīvot zemē manā, kas vēl tādu otru dos:
Kalnam pāri pretim panāk bērzi tāšu zābakos…”
Svētku dienu skolā noslēdza īpašas pusdienas. Pie balti klātajiem
galdiem, kas rotāti Latvijas karoga krāsās, skolēni svinīgi baudīja svētku mielastu. Paldies jāsaka mūsu saimniecītēm un mammām B. Dziļumai, L. Janitenai. E. Megrei, L. Alksnei, S. Štobei par galdu klāšanu.
18. novembrī skolas jaunsargu pārstāvji brauca uz parādi Rīgā,
bet pēc svētkiem 6.-9. klases skolēni brauca uz Rīgu, kur apmeklēja
“Naudas pasauli” Latvijas Bankā, izstaigāja Vecrīgu, redzēja goda
sardzes maiņu pie Brīvības pieminekļa, apmeklēja Ž. Lipkes muzeju
(novembra beigās Lēdurgā bija iespēja noskatīties filmu par Ž. Lipki
“Tēvs Nakts”).
Gribējām, lai Latvijas simtgade mūsu skolas skolēniem paliek īpašā
atmiņā, lai visi apzināmies, ka Latvija – tie esam mēs. Mēs visi kopā
radījām sev svētkus, visi kopā svinējām svētkus.
Skolas administrācijas vārdā paldies Lēdurgas skolēniem un viņu
vecākiem, paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem!
Direktores vietniece Baiba Pilskalne
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Aizvadīto svētku atmiņās
18. novembrī Krimuldas Tautas namā
notika koncerts “Labvakar, Latvija”, kur uzstājās Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris – diriģents Aivars Bunķis, Cēsu valsts ģimnāzijas jauktais koris
“Tomēr”, diriģente Ilga Šķendere, vīru koris
“Vecie draugi”, soliste Kristīne Zadovska un
pie klavierēm komponists Jānis Lūsēns.
Pavadījumus kora dziesmām simfoniskais
orķestris apguva divu mēnešu laikā, nedēļu
pirms koncerta mēģinājums ar kori notika
Cēsu valsts ģimnāzijā. Koncerta dienā vienu stundu pirms koncerta notika mēģinājums ar komponistu J. Lūsēnu. No diriģentu
A. Bunķa un I. Šķenderes puses bija manāms
uztraukums, vai viss izdosies kā iecerēts.
Mēģinājumā vēl tika izstrādātas atsevišķas
nianses un komponista ieteikumi.
Koncerta sākumā tika atskaņota J. Lūsēna dziesma “Labvakar, Latvija”, kas visam
vakaram sniedza īpaši pacilājošu noskaņu,
koncerta turpinājumā dziedāja soliste Kristīne Zadovska, izpildot komponista solo
dziesmas. Tālāk skanēja komponista kora
dziesmas: “Karoga dziesma” ar Raiņa vārdiem, tautā iemīļotā “Paši skaistākie vārdi”
ar M. Zālītes vārdiem, cikls “Neatbildēts
zvans” ar I. Zanderes vārdiem u.c.
Koncerts bija labi apmeklēts, zāle bija pilna
ar klausītājiem. Paldies A. Bunķim, kas sniedza mums iespēju sadarboties ar komponistu
J.Lūsēnu, jo šī bija īpaša pieredze gan mūzikas skolas audzēkņiem, gan pedagogiem.
Paldies Krimuldas novada domei par atbalstu!
Indra Dundere

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris, diriģents Aivars Bunķis.
FOTO: Irēna Olekša

30. novembrī Krimuldas Tautas namā
izskanēja Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra un Lejaskurzemes
mūzikas skolu kamerorķestra draudzības
koncerts.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktors Aivars Buņķis un Priekules Mūzikas
un mākslas skolas direktore Inita Rubeze šo
sadraudzības koncertu organizēja, lai popularizētu jauniešu kolektīvo muzicēšanu.
Koncertā klausītāji dzirdēja abu orķestru sagatavotos repertuārus. Izskanēja arī vairāki
solo numuri, tā piemēram, vijoles solo, marimbas solo. Lejaskurzemes mūzikas skolu
kamerorķestris, tāpat kā mūsu Krimuldas
un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris apvieno jauniešus no vairākām mūzikas skolām – orķestrī spēlē bērni no Kalētu,

23. decembrī pl. 18.00
Limbažu kultūras namā
notiks koncerts Labdarības akcijas EŅĢEĻI PĀR LATVIJU ietvaros.
Koncertā uzstāsies arī Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris,
diriģents Aivars Buņķis.

Laipni aicināti!

Ieeja par ziedojumiem.

Vaiņodes, Nīgrandes mūzikas skolām, un,
protams, no Priekules Mūzikas skolas. Orķestra diriģents ir Madonas Mūzikas skolas
direktors Mārtiņš Bergs.
Šī jauniešu orķestru kustība, kuras pilnveidē mūsu Krimuldas jauniešu orķestris
sniedz būtisku ieguldījumu, ir vērtīga un
kopjama Latvijas kultūras daļa. Prieks, ka
visā Latvijā ir tik daudz jauniešu, kuru dzīvē nozīmīgu lomu ieņem mūzika.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktors Aivars Buņķis un Priekules
Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita
Rubeze ar gandarījumu novērtēja iesākto
sadarbību un jau vērās ar skatienu nākotnē,
kādos pasākumos draudzību varētu turpināt. Paldies Krimuldas Tautas namam par
uzņemšanu!
7. decembrī Krimuldas baznīcā Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais
orķestris, diriģents Aivars Buņķis, sniedza
koncertu Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmes dalībniekiem, kas notika
Krimuldas novadā. Orķestra daudzveidīgo
repertuāru klātesošie novērtēja ar vētrainiem aplausiem.

KONCERTI KRIMULDAS BAZNĪCĀ
21. decembrī pl.19.00
Ziemassvētku koncertprogramma “Ar mīlestību sirdī”
Dzied Jenny May & Kaspars Markševics
Biļetes “Biļešu paradise” kasēs, kā arī iepriekšpārdošanā – Krimuldas draudzē un pasākuma dienā pie ieejas

22. decembrī pl.16.00
Slavinājuma koncerts “Ziemas saulgriežiem un darbi tikumam”
Piedalās Saulkrastu jauktais koris “Bangotne”, vīru koris “Vecie draugi”.
Mācītājs Austris Juris Rāviņš uzsauks labākos apkārtnes dabas un ainavas kopējus
Pirms un pēc koncerta Jaunākās reliģiskās literatūras izstāde; jaunās Andra Anša Špata grāmatas “PAR
LATVIJU – ZIEDOŠU DĀRZU ZEMI!” atvēršana

24. decembrī pl.17.00
Leģendārās grupas “DAKOTA” neparastā Ziemassvētku koncertprogramma “LEDUS ZIEDS”
Biļetes “Biļešu paradise” kasēs, kā arī iepriekšpārdošanā – Krimuldas Tautas namā

Labdarības akcijas
EŅĢEĻI PĀR LATVIJU
koncerts
,,GAIŠI UN PRIECĪGI!”
26. decembrī pl. 16.00
IGATES baznīcā,
28. decembrī pl. 18.00
LĒDURGAS kultūras namā!
Koncertus rīko Zeltīte un Mārtiņš Ozoliņi,
un Marita Mazureviča-Motte.
Būsim pagodināti, ja apmeklēsiet mūsu
rīkotos koncertus!
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Krimuldas novada domes sēdē 30.11.
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.g. 25.jūlija lēmuma
„Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” pielikumā.
1. Izslēgt no 25.07.2014. lēmuma „Par Krimuldas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” pielikumu ar 23.12.2016. lēmuma „Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija lēmuma „Par Krimuldas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu” pielikumā” pielikuma sekojošus dzīvokļus:
1.1. Skolas iela 11 dz. 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 61m2, labiekārtojums- 1;
1.2. Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība
108,2 m2, labiekārtojums -2.
1.3. Turaidas psk. -1, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 33,52 m2,
labiekārtojums -1.
1.4. Turaidas psk. -2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 38,78 m2,
labiekārtojums -1.
2. Papildināt pielikumu ar sekojošiem dzīvokļiem:
2.1. “Skolotāju māja 1”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 51,9
m2, labiekārtojums-2.
2.2. “Skolotāju māja 1”-3, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 39,7
m2, labiekārtojums-2.
2.3. “Centrs 33-2”, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 49,0
m2, labiekārtojums-1.
3. Noteikt, ka ar 30.11.2018. spēku zaudē pielikums, kas bija apstiprināts
ar 23.12.2016. lēmumu „Par grozījumiem Krimuldas novada domes
2014.g. 25.jūlija lēmuma „Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”
pielikumā.
 Par saskaņojumu SIA “Krimuldas doktorātam”.
Saskaņot, ka SIA „Krimuldas doktorāts” nodod apakšnomā Krimuldas novada domei piederošo telpu Nr.10 7,7 m2 platībā Saules ielā 1A, Raganā,
Krimuldas pag., Krimuldas novadā ar mērķi, lai nodrošinātu fizioterapeita
pakalpojumu.
SIA “Krimuldas doktorāts” apakšnomas līgumu par telpas Nr.10 nodošanu
apakšnomā noslēgt uz termiņu, kas nepārsniedz 2022.g. 28.februāri, kad
beidzas starp Krimuldas novada domi un SIA “Krimuldas doktorāts" noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.059.17/11-3 (27.03.2017.)
 Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu
1. Līdz 2018. g. 10.decembrim pabeigt novērtēšanu sekojošiem ceļiem, ielām un inženierbūvēm:
Nr.
Ceļa Nr.
p. k.

Ceļa vai ielas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

K-14_2
K-24
K-24_2
K-30_2
K-37

Ģīmju ceļš
P8-Dimzas
P8-Turaidas skola
Jaunpumpuri-Zemzari
Rebi-Vidusraudas

6.
7.
8.
9.
10.

K-37_2
K-49
K-54
IR-08
IR-02

Strautiņi-Vidusraudas
Dārza iela-Kapūnas
Centrs-Zvēru ferma
Jaunatnes iela
Ābeļu iela

11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

IR-14
II-13
IS-02

Sējas iela
Ziedu iela
Ernesta Sovera iela
Dīķu iela
Centra iela
Grants iela
Ābeļdārzu iela
Anšlava Eglīša iela
Mazā Ošu iela
Mazā Krasta iela
Sūnu iela
Laukums Sunīšu ciemā
Centra laukums
Tilts pār Loju Murjāņos
Ceļš uz Aronijām
Gājēju taciņu gar Kastaņu ielu-0,0084 ha
Gājēju taciņu gar Pīlādžu ielu-0,0043 ha

IS-03
II-01
L-38

K-02-2

Kad. apzīmējums
8068 004 0022
8068 006 0042 015
8068 006 0042 014
8068 009 0174 007
8068 002 0004 011
8068 002 0164 001
808 002 0095 001
8068 007 0408 001
8068 010 0040 050
8068 007 0349 005
8068 007 0753 un 8068
007 0755
8068 0070593 001
8068 005 0398
8068 010 0178
8068 010 0183
8068 010 0040 052
8068010 0040 049
8068 010 0183
8068 005 0332
8068 005 0332
6656 002 0747
6656 002 0724
8068 010 0040 051
6656 002 0705
8068 007 0313

 Par līguma termiņa pagarināšanu.
1. Noslēgt vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu 2017.g. 6.martā
noslēgtam telpu nomas līgumam Nr.005.17/11-3 ar ģimenes ārstu
A.Freibergu, Valsts ieņēmuma dienestā reģistrēts ar nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.24015312012 par Krimuldas novada dome piederošām telpām “Ārsta māja”, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas novadā,
102,8 m2 platībā, iznomāšanu.

2. Noteikt līguma termiņu uz 5 gadiem no 2019.g. 1.februāra līdz 2024.g.
31.janvārim.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos pie 2017.g. 6.martā noslēgtā telpu nomas līguma Nr.005.17/11-3 un nodrošināt tā noslēgšanu.
 Par Krimuldas novada domes 2009.g. 23.decembra lēmuma ”Par zemes starpgabalu piederību pašvaldībai” 4.punkta atcelšanu.
1. Atcelt Krimuldas novada domes 2009.g. 23.decembra lēmuma ”Par zemes starpgabalu piederību pašvaldībai Krimuldas novada Krimuldas
pagastā” 4.punktu.
2. Lūgt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu dzēst Kadastra
informācijas sistēmā ierakstu par zemes vienību ar kad. apz. 8068
0070571.
3. Izslēgt no Krimuldas Novada pašvaldības domes bilances ierakstu par
īpašuma “Zeme pie Stērstēm”, zemes vienību ar platību 0,12 ha.
 Par Valsts zemes dienesta 2018.g. 16.oktobra vēstuli Nr. 2-04/538
“Par saraksta ar zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem nosūtīšanu”
1. Veikt saskaņojumu ar VARAM par:
1.1. Aijažu ezera, platība 313,3 ha pārņemšanu Krimuldas novada domes tiesiskajā valdījumā;
1.2. Braslas upes, platība 11,2 ha un Gaujas upes, platība 107,19 ha nepārņemšanu Krimuldas novada domes tiesiskajā valdījumā.
2. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 Par zemes iznomāšanu
1.&
1. Iznomāt PERSONAI zemes vienību ar adresi Turaidas iela 9, Inciems,
Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 0,3386 ha, mājīpašuma uzturēšanai.
2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtība gadā un PVN, sākot ar 2006.g. 2.septembri. Zemes nomas
maksa par iepriekšējo periodu no 2008.gada samaksājama līdz 2018.g.
31.decembrim, bez kavējuma naudas.
3. Zemes nomas maksa par 2006. un 2007.gadu, samaksājama 3 mēnešu
laikā pēc vēsturiskās kadastrālās vērtības saņemšanas, bez kavējuma
naudas.
4. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2.&
1. Ar 2018.g. 1.novembri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas
novada pašvaldībai piederošās zemes “Mazie Rīti”, daļu 0,4 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3.&
1. Ar 2019.g. 2.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar nosaukumu “Ezernieki”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., daļu 0,6 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām..
2. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4.&
1. Ar 2018.g. 1.decembri izdarīt grozījumus ar PERSONU 2017.g.
16.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 17-6/2.
2. Līguma 1.1 punktā nomainīt ciparus “0,05” uz “0,063”, izsakot to sekojošā redakcijā:
“1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem nomas lietošanā
nekustamā īpašuma “Dārziņi Raganā”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 0,063 ha platībā (turpmāk zemes vienība), mazdārziņa uzturēšanai”.
3. Līguma 3.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“3.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksa 0,5 % zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā līdz
kalendāra gada 1.novembrim.”
5.&
1. Ar 2019.g. 1.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 10 gadiem Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemi ar nosaukumu “Garāža Zutiņi”, 0,269 ha platībā.
2. Nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet
ne mazāk kā EUR 28.00. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma
nodokli.
 Par izmaiņām Krimuldas novada domes organizētā konkursa
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“Skaistākais Ziemassvētku noformējums” žūrijas komisijas sastāvā.
Ievēlēt konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” žūrijas komisijas sastāvā Anci Pētersoni.
 Par grozījumiem nolikumā „Krimuldas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu.
1. Izdarīt Krimuldas novada domes 2013.g. 27.septembra nolikumā „Par
Krimuldas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, turpmāk Nolikums (apstiprināts ar Krimuldas novada domes
2013.g. 27.septembra lēmumu šādus grozījumus:
1.1. Veikt grozījumus Nolikuma 2.nodaļā ”Deputātu darba samaksas
kārtība”, papildinot ar 2.9. punktu šādā redakcijā;
“2.9. Deputātam ir tiesības atteikties no atlīdzības par deputātu
pienākumu veikšanu, par to iesniedzot iesniegumu Domei, kurā
norādīts no, kura laika deputāts atsakās no atlīdzības par deputāta
pienākumu veikšanu.”
1.2. Papildināt Nolikuma 2.nodaļas ”Deputātu darba samaksas kārtība” ar 2.10. punktu šādā redakcijā:
“2.10. Ja deputāts ir atteicies no atlīdzības par deputāta pienākumu
veikšanu, Dome informē Valsts ieņēmumu dienestu, ka konkrētais deputāts ir atteicies no atlīdzības saņemšanas”.
1.3. Papildināt Nolikuma 2.nodaļas ”Deputātu darba samaksas kārtība” ar 2.11. punktu šādā redakcijā:
“2.11. Deputāta atteikšanās no atlīdzības, nemaina deputāta kā valsts amatpersonas statusu un neatbrīvo valsts amatpersonu no pienākuma ievērot
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts
amatpersonām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.g. 1.decembri.
 Par pilnvarojumu biedrībai organizēt licencēto makšķerēšanu
Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, juridiskā adrese: Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV – 4110, organizēt licencēto
makšķerēšanu Gaujas upes posmā Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā, turpmāk Nolikums:
1. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.1. informēt dibinātājpašvaldību izglītības iestādes par valsts finansēto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā komplektējot mācību grupas;”
2. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.2. saskaņot dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu iesniegtās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas;”
3. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.3 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.3. izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, izsniedzot apliecinājumus par programmas apguvi;”.
4. Grozīt 5. sadaļas 2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 1.jūliju, pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums
ir 2,10 EURO par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir
1,56 EURO par deklarēto personu”.
5. Lietvedības nodaļai nodrošināt lēmumu nosūtīšanu Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei parakstītu ar e-parakstu uz e-pastu olgerts.
lejnieks@iksp.lv līdz 2018.g. 30.novembrim.
 Par Krimuldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politikas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku.
2. Uzdot Lietvedības nodaļai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā
stāšanās nosūtīt Krimuldas novada pašvaldības personas datu apstrādes
privātuma politiku Attīstības nodaļas Komunikāciju projekta vadītājai
publicēšanai Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Saules ielā 31, Raganā- atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo zemes īpašumu ar adresi
Saules iela 31, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 1860 m²
par EUR 7000,-.
2. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Saules ielā 31, Raganā- iz-
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soles noteikumu apstiprināšanu
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma
Saules ielā 31, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8068 007 0559, izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes
protokola pielikumu uz 12 lapām.
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.februārim.
 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Vēršmēlēs 1” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
ar adresi “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., dzīvokļa
platība 51,7 m² par EUR 3900.00.
2. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Vēršmēlēs 1”- izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Nr.2 “Vēršmēles 1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu uz 11 lapām.
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.februārim.
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 35, Raganā- atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar
adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība
0,7928 ha, par EUR 15 500,00.
2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumu, kas ir lēmuma
pielikumā.
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgām
PERSONĀM.
4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 35, Raganā- izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza
ielā 35, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu uz 11 lapām.
1. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.februārim.
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma - zemes vienības “Mazaijaži” atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar
nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 1,02
ha, pa EUR 2 500,00.
2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumu, kas ir lēmuma
pielikumā
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai
PERSONAI.
 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Mazaijaži”- izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma
Mazaijaži”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus saskaņā
ar sēdes protokola pielikumu uz 11 lapām.
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.februārim.
 Par Krimuldas novada kalendāru
Krimuldas novada kalendārus izmantot kā Krimuldas novada reprezentācijas materiālu un atlikušos eksemplārus pārdot, nosakot kalendāra pārdošanas cenu 3,50 EUR (Trīs euro, 50 centi), ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā
“Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes lēmumā „Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu”:
Grozīt Pielikumu:
1. Ar 01.12.2018.,Lēdurgas kultūras nama pulciņu amatu sarakstā mainīt
amata nosaukumu “deju kolektīvu repetitors” uz “deju kolektīvu koncertmeistars”, atalgojumu atstājot nemainīgu, 84 EUR ar 25 darba stundu skaitu mēnesī.
 Par precizējumu Krimuldas novada domes 2018.g. 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” apstiprināšanu
1. Apstiprināt precizētos 2018.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas
novadā”
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
 Domes kārtējā sēde 20. decembrī plkst. 10.00.
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KRIMULDAS NOVADA DOME

Apstiprināti ar KND 26.10.2018. sēdes lēmumu
Precizēti ar ND 30.11.2018. sēdes lēmumuu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1., 3., 4. daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Krimuldas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijas, kuras var saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus un nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kurām
lauksaimniecībā izmantojamā zeme iepriekšējā gadā ir bijusi apstrādāta.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuras
deklarētas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, un kurām īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
4. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
Nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojums %
Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām personām ar
50%
I un II invaliditātes grupu
Ģimenēm, kurām ir bērns ar invaliditāti vai laulāto ar I
50%
un II invaliditātes grupu
Pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem pen50%
sija nepārsniedz EUR 250,- mēnesī
Maznodrošinātām personām vai maznodrošinātām ģi50%
menēm ar bērniem
Nodokļu maksātāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā
50%
nekustamajā īpašumā (mājoklim)
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēša50%
nas dalībniekiem
1991. gada barikāžu dalībniekiem
50%
Nodokļa maksātāja kategorijas

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem
no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai,
ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas
gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu
vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta
kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs ir kāds no iepriekš minētajiem bērniem vai personas vai tās
laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir
deklarētā dzīvesvieta.
6. Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā
pēc taksācijas gada 1.janvāra, Noteikumu 4.5. punktā minētos atvieglojumus saņem, sākot ar nākamo mēnesi pēc dzīvesvietas deklarēšanas
un iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.
7. Šo Noteikumu 4. punktā noteikto atvieglojumu nepiemēro:
7.1. ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav
reģistrēts nekustamais īpašums;
7.2. ja nodokļu maksātājam, nodokļu atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī, ir pašvaldības budžetā ieskaitāmie nekustamā
īpašuma nodokļa parādi. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu, šis nosacījums neattiecas uz
personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
vai ģimenes statuss.

III. Kārtība kādā iesniedz pieprasījumu
atvieglojumu saņemšanai

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par visu taksācijas
gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu

piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.
9. Tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja nekustamajā
īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība, tai skaitā tas tiek iznomāts
vai izīrēts.
10. Atvieglojuma saņēmēja pienākums, pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, viena mēneša laikā paziņot Krimuldas novada domei par Noteikumu 9.punktā minēto apstākļu iestāšanos.
11. Ja nodokļu maksātājs taksācijas gadā deklarē dzīvesvietu citā sev piederošā nekustamā īpašumā Krimuldas novada administratīvā teritorijā, tad atvieglojumu pieprasītājam, iesniedzot iesniegumu, pēc paša izvēles ir tiesības saņemt Noteikumu 4.5.punktā norādītos atvieglojumus
tikai par vienu objektu.
12. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus uz likuma un šo Noteikumu pamata, piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

IV. Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam jāuzrāda, iesniedzot
iesniegumu

13. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar Noteikumu 4.6.apakšpunktu,
jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda Černobiļas atomelektrostacijas seku
likvidēšanas dalībnieka apliecība (iesnieguma paraugs pielikumā).
14. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar Noteikumu 4.7.apakšpunktu,
jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība (iesnieguma paraugs pielikumā).

V. Noslēguma jautājumi

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1. janvārī.

Pielikums
Krimuldas novada domes 26.10.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas novadā”

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
20____. gadā Krimuldas novadā
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ____________________, personas kods __________,
Deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________.
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustama īpašuma adrese _______________________________,
Kadastra numurs ______________________, platība ___________,
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis __________________________
____________________________________________________,
Taksācijas gada aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa summa _______,
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu: _________________________
______________________________________________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus/informāciju:
______________________________________________________
______________________________________________________
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts
uztura līgums un iesniegumā noradītās ziņas ir patiesas.
___________________________________
(paraksts)
Datums _____________________________.
*pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv
Iesniegto personas datu pārzinis ir Krimuldas novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis – iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt
pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.

2.

3.

4.
5.
6.

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” (turpmāk–
Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai noteiktu atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Krimuldas novadā. Izdoti atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta 1.1, 3., 4.daļai.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) atvieglojumu piešķiršanas kārtību šobrīd reglamentē Krimuldas novada domes 2014.gada 14.februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Krimuldas novadā”.
Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi iebildumus un veikti nesamērīgi daudz grozījumi jaunajos 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” (ar spēkā stāšanos no 2019.gada 1.janvāra), tika sagatavoti jauni
pašvaldības Saistošie noteikumi, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus
un 2018.gada 28.septembra grozījumus Nr. 10 Krimuldas novada 27.07.2018. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas novadā”.
Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi Saistošie noteikumi samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus no plānotā nekustamā īpašuma nodokļa par
uz pašvaldības budžetu.
mājokli ieņēmumiem aptuveni 8400,-EUR apmēra, un tas ir atkarīgs no nodokļu maksātāju, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā mājoklī, aktivitātes. Atvieglojumus pašvaldība piešķirs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda, līdz ar to iedzīvotāji būs motivēti maksāt nekustamā īpašuma nodokli, pie tam varētu
tikt samazināti administratīvie pašvaldības resursi parādu piedziņai.
Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs mērķgrupām būtiskus atvieglojumus nodokļu slogā.
vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošos noteikumus publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” kā arī ievietot
pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā. Par saistošo noteikumu piemērošanu vērsties Krimuldas novada pašvaldībā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar konsultācijām ar privātpersonām.

Informācija par jaunajām ūdens patēriņa normām
SIA “Entalpija-2” informē, ka izmaiņas skars SIA “Entalpija-2”
klientus, kuriem patērētā ūdens uzskaite notiek, piemērojot ūdens
patēriņa normas (ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, ja īpašumā nav uzlikts ūdens patēriņa mēraparāts), kā arī tos klientus, kuri
nav nomainījuši ūdens patēriņa mēraparātu.

Krimuldas novadā no 29.06.2018. ir stājušies spēkā jauni saistošie
noteikumi Nr. 3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā”. Līdz ar šo noteikumu 5.5.
punktu no 2019. g. 1. janvāra tiks piemērota cita ūdens patēriņa norma,
nomainot to pret līdzšinējo, ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Entalpija-2” apkalpes zonā. Saistošo noteikumu 5.5.punkta 2.pielikums
paredz, ka neatkarībā no dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas
labiekārtojuma pakāpes – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam
ir 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).
Noteikumu 5.5., 2. pielikums
Krimuldas novada domes 29.06.2018
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja
īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts
Nr.
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas
p. k.
labiekārtojuma pakāpe
1. Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta
aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar
centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi.
2. Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta
aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanas.
3. Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn, 200

Ar Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 sīkāk
varat iepazīties www.krimulda.lv sadaļā Saistošie noteikumi.
Visiem esošajiem centralizētās ūdensapgādes klientiem, kuri ir privātmāju īpašnieki, atgādinām, ka Ūdenssaimniecības likums, kurš
stājās spēkā 01.01.2016., nosaka vienotas prasības ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanai. Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr.
174, 01.04.2016., kas izdoti uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma pamata, nosaka kārtību, kādā tiek sniegti, izmantoti un pārtraukti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Likums paredz, ka
pakalpojuma lietotājam līdz 2020. g. 1. janvārim ir jānodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve un komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana.
Par ūdensskaitītāja maiņu vai uzstādīšanu vērsties pie sava apsaimniekotāja.
Informāciju sagatavoja: SIA “Entalpija-2”

ATGĀDINĀJUMS
Līdz katra mēneša 27. datumam
jāziņo ūdens skaitītāja rādījums
Grāmatvedība Tālr. 67978442

(ūdens skaitītāju rādījumu nodošana zvanot)

Kase

Mob.t. 25156568

(ūdens skaitītāju rādījumu nodošana zvanot, SMS)

Kases darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.30
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.30
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.30
Ceturtdiena: Slēgts
Piektdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.30
Ūdens skaitītāja rādījumu iespējams paziņot elektroniski mājas lapā:
www.krimulda.lv/ Pakalpojumi/ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana
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“Mantojumā ir mūsu spēks”

V. Vīķe-Freiberga

Šis ir Latvijas 100-gades gads. Mēs visi pastiprināti veltām tam
uzmanību, piedalāmies skaistās jubilejas pasākumos un to organizēšanā, novadpētniecības materiālu pārskatīšanā, izmantošanā.
Arī Lēdurgas bibliotēka iesaistījās, vāca un apkopoja novadpētniecības materiālus, kārtoja fotogrāfijas albumos, turpināja veidot
bibliotēkas vēstures materiālus, izlika bibliotēkā izstādes. Mūsu
pagasta vēsture ir bagāta interesantiem notikumiem, darbīgiem,
radošiem cilvēkiem, pat veselām dzimtām.

Plašajā novadpētniecības materiālu stendā jau gada sākumā izliku izstādi “Latvija, Tu zeme svēta, Tevi sargāt Mūsu gods!” Izstāde veidota
no divām daļām. Sākumā apskatāmas grāmatas par Lēdurgas vēsturi,
mūsu himna, ģerbonis, senās fotogrāfijas, lēdurdziešu foto albumi. Te
fiksēta cilvēku ikdiena, aktuāli notikumi, likteņgaitas, saimnieciskā un
kultūras dzīve, kultūrvēsturiskie objekti. Otrajā daļā izstādes mainīju
pielāgojot pasākumiem pagastā, aktualitātēm Latvijā. Tā tapa izstādes
“Dzīst brūces, ne atmiņas” (represiju dienai),
“Lielais vasaras notikums-Dziesmu un deju svētki”, “Iepazīsim
Lēdurgas kultūrvēsturisko mantojumu grāmatās un presē”. Šo ciklu
noslēdz izstāde “Mans devums savai Latvijai, savam pagastam”. Izstādē apskatāmi materiāli par novadniekiem no preses izdevumiem un
grāmatām.
Ir savākti materiāli par Lēdurgas dārznieku, dendroloģiskā parka
izveidotāju un kopēju Arvīdu Janitenu, kam šogad septembrī apritētu
95 gadi. Materiāli izlikti plaukta izstādē “Cilvēk, dabas skaistums ir
domāts Tev, Tādēļ saudzē to!” (A. Janitens) Izstāde papildināta ar viņa
personīgajiem dokumentiem, atmiņu stāstījumu, fotogrāfijām, diplomiem utt., ko dārznieks savulaik uzticēja glabāt bibliotēkā. Šos un vēl
par citiem novadniekiem savāktos materiālus, kas atrodas bibliotēkā,

izmantojām veidojot “Novadnieku galeriju” stendus.
Arī skolēni ar interesi apskata izliktās izstādes, fotoalbumus un citus materiālus par mūsu pagasta vēsturi. Īpašu prieku sagādā sadarbība
ar bērnudārza audzēkņiem un viņu skolotājām. Jau par tradīciju kļuvis, ka 5 un 6-gadīgie audzēkņi vairākas reizes gadā rotā lielo puķi ar
pašu izgatavotiem rotājumiem: latviešu spēka zīmēm, ornamentiem,
sarkanbaltsarkanām puķēm. Tagad puķi grezno modernie sniegavīri,
kas sakāpuši kokā, uzlikuši austiņas un klausās mūziku. Bērni ne tikai
izgatavo rotājumus, bet bibliotēkā iepazīstas ar jaunākajām grāmatām,
izliktajām izstādēm, novadpētniecības materiālu mapēm, dažreiz bērni dzied, skaita dzejoļus, min mīklas.
Šogad tika izdota bieza nacionāla fotogrāfiju grāmata “Latvijai100”, kur iepriekšējā gadā atlasīju un nosūtīju 15 senas fotogrāfijas no
lēdurdziešu fotoalbumiem. Katrai fotogrāfijai tika pievienots apraksts
un gads. Cerams, ka kāda no fotogrāfijām ir iekļauta izdotajā grāmatā.
Pašlaik vēl bibliotēkā šī grāmata nav iegādāta.
Vākt, sistematizēt, apkopot novadpētniecības materiālus un fotogrāfijas ir svarīgi ne tikai, lai godinātu savus senčus un viņu atstāto mantojumu, bet arī lai apzinātos sava pagasta un novada savdabību daudzveidīgajā pasaulē. Sava pagasta vēsturi veidojam mēs katrs. Pagaidām
šie materiāli un fotogrāfijas ir interesantas šī brīža liecības, bet pēc
gadiem būs vērtīgas Lēdurgas vēstures liecinieces, tāpēc saglabājam
un saudzējam šos materiālus.
Paldies visiem bibliotēkas apmeklētājiem, nevalstiskajām organizācijām, iestādēm par sadarbību. Lai mums visiem gaišas domas, veselība un darba spars!
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2019. gadu!
Lēdurgas bibliotēkas vadītāja Konstantīna Jēkabsone

‘’Veiklo stafetes’’ Krimuldas vidusskolā un Dobelē
Krimuldas vidusskola 6. novembrī uzņēma 12 Pierīgas novadu
skolu komandas no 2. līdz 5. klasei, lai sacenstos 4 stafetēs. Sacensībās piedalījās komandas no Mārupes psk., Saulkrastu vsk.,
Ādažu vsk., Berģu MMP, Mārupes vsk., Baldones vsk., Vangažu
vsk., Jaunmārupes psk., Babītes vsk., Inčukalna psk., Zvejniekciema vsk., Zaķumuižas psk. un Krimuldas vidusskolas.
Lai noskaidrotu labākos skolas sportistus, vispirms notika sacensības skolā. Tā bija arī pārbaude un pieredze tiesnešiem vidusskolēniem. Paldies viņiem!
Sacensības notika 4 stafetēs - trijām stafetēm skolas varēja sagatavoties jau iepriekš. Ceturto stafeti skolas uzzināja tikai sacensību
dienā.
Tā kā stafetes notika pie mums skolā, bijām arī cītīgi gatavojušies. Rezultātā trijās stafetēs pirmā vieta un vienā stafetē otrā.
Kopvērtējumā pirmā vieta un iespēja braukt uz Latvijas skolu finālsacensībām “Veiklo stafetes’’ Dobelē 6. decembrī.
Gatavojoties finālsacensībām, dažādu iemeslu dēļ notika nelielas izmaiņas komandas sastāvā. Komandā bija jābūt 2 zēniem un
2 meitenēm no 2., 3., 4. un 5. klasēm.
Sacensībās Dobeles Sporta Hallē piedalījās 9 skolu komandas:
Preiļu 1.pamatskola , O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Ventspils 1. pamatskola, Auces
vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola, Saldus vidusskola un Krimuldas vidusskola. Stundu
pirms sacensībām uzzinājām ceturtās stafetes aprakstu, kas bija ar
daudzām darbībām un pietiekoši sarežģīts. Pirmās trīs stafetes bija
tādas pašas kā Pierīgas novadu sacensībās.
Pirmajā un otrajā stafetē bijām trešie. Trešā stafete bija ļoti neveiksmīga ar daudzām kļūdām un astotā vieta. Tas nozīmēja, ka bija
ļoti labi jānostartē pēdējā – grūtākajā stafetē un vēl jācer, ka kāda no
konkurējošām komandām nostartēs sliktāk. Mums izdevās un bijām
pirmie pēdējā stafetē! Līdz ar to vienāds punktu skaits ar O. Kalpaka
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, bet vienādu punktu gadījumā

Krimuldas vidusskolas komanda 3. vietā Latvijas skolu sacensībās! Paldies skolotājām L.Civiļovai un A.Kurtiņai

labāka vieta komandai ar augstāku vietu pēdējā stafetē. Pirmajā vietā Jelgavas 4. vidusskola, otrajā Saldus vidusskola.
Kopvērtējumā Krimuldas vidusskolas komanda 3. vietā Latvijas
skolu sacensībās!
Skolas komandā startēja: Jānis Augulis, Artis Šverns, Loreta
Arhipova, Estere Zagorska - 2. klases; Niks Nauris Freimanis,
Ralfs Ķiģelis, Megija Laura Ābelīte, Loreta Molnere, Monta Rupeika, Artis Baltgalvis – 3. klases; Markuss Ļaksa, Ralfs Zemītis,
Monta Kalveite, Līva Skrūzkalne, Betija Veļikanova, Nils Seļuks 4. klases; Ernests Veinbergs, Jānis Mārtiņš Reišulis, Jasmīna Sināte - 5. klase.
Paldies sporta skolotājām Antrai Švernai un Lizai Civiļovai par
skolēnu sagatavošanu sacensībām! Paldies Ziedonim Skrivļam par
komandas krekliņiem un paldies Krimuldas novada pašvaldībai
par atbalstu, lai nokļūtu uz sacensībām!
Aira Kurtiņa, Krimuldas vidusskolas sporta skolotāja
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Pasniegtas kultūras zīmes “Latviskais mantojums”
29. novembrī Rīgā, Latvijas Valsts mežu ēkā notika informatīvais seminārs „No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”, kura ietvaros 18 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz
šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā tika pasniegta kultūras zīme “Latviskais
mantojums”.
Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas. Kopumā zīmi saņēmušas 106 saimniecības visā Latvijā. Ar visām “Latviskā mantojuma” saimniecībām varat iepazīties
“Lauku ceļotāja” mājas lapā: www.celotajs.lv
Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” saņēma arī novadniece Antra Plavgo „Siguldas Spieķu
darbnīca” par Siguldas spieķa darināšanas tradīciju uzturēšanu.
Siguldas spieķis ir viens no vecākajiem Latvijas suvenīriem un Siguldas tūrisma simbols, kura vēsture ir aizsākusies 19. gs. beigās līdz ar dzelzceļa un apmeklētāju pieplūdumu pēc grāfa Kropotkina aktivitātēm apkaimes labiekārtošanā. “Siguldas Spieķu darbnīcā” var izsekot spieķa tapšanas procesam.
Apsveicam!

Paldies!

Nu jau vairākus gadus ar Garlība
Merķeļa Lēdurgas pamatskolu sadarbojas basketbola treneris Jānis
Zeltiņš.
Skolas jaunie basketbolisti grib
teikt labus vārdus un mīļu paldies
trenerim: “Paldies par neatlaidību
un mīlestību, un basketbola garu,
ko viņš dod mūsu bērniem. Priecājamies ar viņu sadarboties, jo iegūstam jaunas zināšanas, prasmes
un pieredzi. Lai netrūkst iedvesmas
strādājot ar jauno paaudzi!”
Sporta skolotāja un bērni

UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns

Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis latviešu folkloras (dainas, ticējumi,
tradīcijas) pierakstus. Tiem var ticēt/neticēt, bet lasīt, pārdomāt, izprast gan ieteicams. Tāpat pārrakstīju dažnedažādus izrakstus no citu autoru darbiem un, protams, pamatā likdams ugunsdrošības prasības.

Decembris

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai
pamanot ugunsgrēku. (UN – 2016 – 138; sad. 1. p. 6.)

Pl.18 00 sākums pasākumam Krimuldas Tautas namā, kur aicinām savas ģimenes, savus atbalstītājus un arī perspektīvos dziedoņus!
Vakars beigsies ar varenu sadziedāšanos un balli uz perfekta parketa.
Kora vecākais Andris Ansis Špats

Ziemassvētkos tiek vilkts bluķis. Paraža no sendienām. Bluķi, kas
simbolizēja visus pagājušā gada grūtumus un nedienas, kā arī slinkumu un citas nelāgas īpašības, budēļi valkāja no mājas uz māju un
beidzot sadedzināja, tādejādi atbrīvojoties no visām pagājušā gada
neveiksmēm.
 Ja uguns čīkst, tad būs viesi. /L. Stute, Šķilbe./
 Ja uguns krāsnī spiedz, tad būs auksts laiks. /A. Zālīte, Bērzpils./
 Kad ugunsgrēku citur redz, tad tam, kas pirmais to ieraudzījis, trīs
reizes ūdens jālej krāsns speltē, lai ugunsgrēks dziest un pašu mājās
neizceļas tāda pati nelaime. /Alksnis-Zundulis, Naudīte./
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Ilgi, ilgi vēl ko iet,
Kamēr saule aust un riet,
Zvaigznes mirgo sudrabainas.
Gala nav un nebūs vēl,
Mēness dziest, no jauna kvēl,
Zvaigznes mirgo sudrabainas.
		
/V.Strēlerte./

Lēdurgas kultūras namā
22.12. pl.18.00 romantiska komēdija
"JAUNGADA TAKSOMETRS"

Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs
jau gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā
sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam
liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas
tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī. Vai
pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu?
EUR 3,00

Sirsnīgi sveicam
decembra gaviļniekus:
Dzidru Sietiņu,
Gaidu Grundbergu,
Ligitu Gaili,
Mečeslavu Vanagu,
Marku Reinholdu,
Ritu Teici,
Mirdzu Ščerbinsku,
Solveigu Arnīti,
Dzintru Zelgalvi,
Ansi Saulīti,
Rasmu Raiskumu,
Mariju Miņenkovu,
Māru Lepiku,
Zosi Jemeļjanovu,
Jāni Abzalonu,
Ingrīdu Raiskumu,
Romualdu Grundšteini

23.12. pl.17.00 Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem

Uz sarīkojumu aicināti bērni līdz 6 gadu vecumam. Programmā teātra izrāde un Ziemassvētku vecīša apciemojums.
Pasākuma II daļā izrāde “Kurš ir Ziemassvētku vecītis?”
Bezmaksas

27.12. pl.14.00 pensionāru, invalīdu un
politiski represēto biedrības “Kamolītis” Ziemassvētku eglīte

nozīmīgajās jubilejās!

Programmā: Ziemassvētku apsveikumi; svētku
koncerts (piedalās Lēdurgas kultūras nama
bērnu un jauniešu deju kolektīvi); balle kopā ar
muzikantu Ēriku Smaļķi; Ziemassvētku vecīša
ierašanās. Gaidām visas novada pensionāru
biedrības un apvienības.
Vairāk informācijas: 25121432 (Olga);
26491016 (Tekla)
Ieeja: EUR 5
(samaksāt līdz 20. decembrim)

29.12. pl.21.00 Vecgada balle

Krimuldas Tautas namā
10.–23. 12. RODI IDEJU DĀVANAI…

Amatnieku darinājumu izstāde/pārdošana.
Darba dienās plkst. 9.00–20.00;
Sestd., svētd. plkst. 10.00–18.00
Tirgotājiem pieteikties pie Vēsmas Vītolas,
mob.t. 26705246.
Laipni aicināti!

28.12. pl.21.00 VECGADA BALLE

Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureātu godināšana.
Muzicēs grupa “Zelta kniede”. Garšas baudas no
SIA “Arturs IN” …un vēl daži mīļi pārsteigumi.
Vietu rezervācija no 17. decembra.
Informācijai mob.t. 27737303.
Publisks pasākums, tā laikā tiks filmēts un
fotografēts
Ielūguma cena EUR 15.00
No zelta ābeles – brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt,
Kā Ziemassvētku vakarā,
Tā Jaungada gājumā
Palīdzot laimi ieraudzīt…
Krimuldas novada seniori! Esat mīļi gaidīti

6.01.2019. pl.12.00 Zvaigznes dienas
sarīkojumā

Jūsu priekam muzicēs Lēdurgas kultūras
nama vīru kopa, Krimuldas Tautas nama dziedātāji un sporta deju dejotāji, dejas soli ritinās grupa “Rahu the Fool” un & Māris…
Biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā Krimuldas Tautas namā, Mob.t.27737303
Ieeja EUR 5,00,
Publisks pasākums, tā laikā tiks filmēts un
fotografēts
Mierpilnus Ziemassvētkus
un cerībām piepildītu Jauno gadu!

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS
www.krimulda.lv
krimuldasvestis@krimulda.lv

Balli spēlē grupa “Karakums”(Normunds Jakušonoks, Kaspars Tīmanis un Daiga Petkeviča).
Galdiņus rezervēt līdz 27. decembrim Lēdurgas
kultūras namā vai zvanot pa tālr. 64023086
vai 26256944
EUR 5,00

11.01.–10.02. Jauniešu deju kolektīva
“Metieniņš” foto izstāde

Sadarbojoties ar fotogrāfi Anniju Jaci, jauniešu
deju kolektīvs “Metieniņš” vasarā ļāvās jaunai
pieredzei, kā rezultātā aizritēja vēl nepiedzīvota nakts fotosesija Lēdurgas dendroparkā.
Bezmaksas

12.01. pl.19.00 Jauniešu deju kolektīva
“Metieniņš” DRAUDZĪBAS koncerts

Piektā sezona, kopš atjaunots Lēdurgas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”,
un piektais gads, kad Lēdurgā tiks aicināti kolektīva draugi no tuvākām un tālākām Latvijas
pilsētām.
EUR 2,00

Ziemassvētku dievkalpojumi

24. decembrī. pl. 17.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
26. decembrī. pl. 11.00
Otro Ziemassvētku dievkalpojums.

Pēc dievkalpojuma draudzes sadraudzības
pēcpusdiena
Sirdssiltus Ziemassvētkus un svētīgu Jauno gadu!

Mācītājs Didzis Seržāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
Dievkalpojumi

24. decembrī pl. 16.00
SVĒTVAKARA dievkalpojums baznīcā
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās
no pl.17.00 – 18.00 baznīcā,
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094
e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.

Mācītājs Osvalds Miglons

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzē
24. decembrī pl. 16.00

ielūdzam uz Ziemassvētku Dievkalpojumu.
Pēc Dievkalpojuma svētku eglītes pasākums ar
dāvanām visiem, kas kaut ko pateiks pie eglītes.
Noslēgumā sadraudzība pie svētku galda.

30. decembrī pl. 11.00

Ielūdzam uz Vecgada Dievkalpojumu.
Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie cienastu galda.
Esat visi laipni aicināti!

Mācītājs Fridrihs Kaptāns

KRIMULDAS BAZNĪCĀ

Krimuldas ev. lut. draudzē
Dievkalpojumi svētku laikā

24. decembrī pl. 19.00
Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums
25. decembrī pl. 12.00
Ziemsvētku Svētku dievkalpojums
30. decembrī pl. 12.00
Dievkalpojums
Sestdienās pl. 19.00
Kontemplatīvais dievkalpojums ar Svētā
Vakarēdiena sakramentu
Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 15.00.
Vizītes pie draudzes mācītāja Mācītājmājā var pieteikt
katru dienu (izņemot otrdienas) pa tālr. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze!

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē
Dievkalpojumi

LĪDZJŪTĪBAS
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.
Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 67971020
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

Dalām skumjas ar Annu Cielēnu,
māmiņu pavadot kapu kalnā!
Krimuldas Tautas nama Raganas amatierteātris
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Pieņemiet mūsu līdzjūtību Intar un Aivar,
vecmāmiņu un sievas māti Ausmu Auziņu
pavadot uz mūža mājām.

Krimuldas Tautas nama Raganas amatierteātris

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.

