
 

 
KRIMULDAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000068799 

Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  LV-2144    Tālr. 67976868; 67978521, 

 e-pasts dome@krimulda.lv 
 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

31.08.2018. Nr. 8 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.02 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvede Aīda Bērziņa 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

Zane Berdinska, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks,  

Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, 

Ingus Kauliņš, 

Linards Kumskis,   

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa,  

Ziedonis Skrivļa. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Jānis Krieviņš - tiešo darba pienākumu dēļ, 

Gatis Megris - tiešo darba pienākumu dēļ, 

Mārtiņš Zemītis – nav zināms, 

Nauris Bokšs - nav zināms. 

 

Sēdē piedalās: 

 

Vilnis Krišjānis – izpilddirektora vietnieks, 

Rita Deiča - juridiskās nodaļas vadītāja, 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja, 

Anita  Viškere – zemes lietu speciāliste, 

Diāna Daktere - teritorijas plānotāja,  

Inga Kerzuma - Attīstības nodaļas vadītāja, 

Ināra Miškina – “Krimuldas Novada Vēstis” redaktore, 

Solvita Dreimane – PII “Krimulda” vadītāja 

 

Pēc saņemtā priekšlikuma domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina: 
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darba kārtībā iebalsot: 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

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

21. Par pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādi 

22. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

23. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā „Par amatalgām” 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora L.Ozola informācija 

2. Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmumā “Par  

lauku apvidus zemes piederību Krimuldas pagasta pašvaldībai”,  protokols Nr. 9, 

12.p. 

3. Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

4. Par zemes iznomāšanu 

5. Par inženierbūves uzņemšanu bilancē 

6. Par būves izslēgšanu no  bilances 

7. Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu 

8. Par īres līgumu 

9. Par patapinājuma līguma laušanu 

10. Par precizējumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas 

novadā” apstiprināšanu 

11. Par precizējumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Krimuldas novadā” apstiprināšanu 

12. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

13. Par grozījumiem 2018.gada 27.aprīļa lēmumā “Par budžeta līdzekļu piešķiršanu” 

(prot. Nr. 4, 12.punkts, 1&) 

14. Par naudas balvas piešķiršanu 

15. Par „Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda” iekšējās kārtības 

noteikumi” saskaņošanu 

16. Par nolikuma “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” apstiprināšanu 

17. Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādi par 

mūzikas un mākslas nodarbībām 

18. Par dāvinājuma pieņemšanu 

19. Par atbalstu konferencei “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku 

Latviju. LTF 30” 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

21. Par pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādi 

22. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

23. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā „Par amatalgām” 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 
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Sakarā ar to, ka izpilddirektors L.Ozols slimības dēļ nav ieradies uz domes sēdi,  

informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un notiekošo pašvaldībā sniedz domes 

priekšsēdētājs Linards Kumskis. 

 

2. 
Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmumā “Par  

lauku apvidus zemes piederību Krimuldas pagasta pašvaldībai”,  protokols Nr. 9, 12.p. 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 27.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 453 

“Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 14.punktu,  Administratīvā procesa likuma  72.pantu,   

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

 

DOME NOLEMJ: 

 

 Izdarīt grozījumus Krimuldas pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmumā  “Par  lauku 

apvidus zemes piederību Krimuldas pagasta pašvaldībai”,  protokols Nr. 9, 12.p., aizstājot 

lemjošajā  daļā  vārdus ”LVVA 2008.gada 21.augusta izziņu Nr. 5-JP-4494/22” ar vārdiem 

“LVVA 2005.gada 20.aprīļa izziņu Nr. 5-JP-2233”  un  izteikt to sekojošā redakcijā:  

“1. Pašvaldībai pieder šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības  saskaņā ar 

likuma “Par valsts un pašvaldību un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās ” 3.panta  pirmās daļas nosacījumiem: 

  Pie Saules ielas , kadastra Nr.  8068 007 0559, platība 0,2 ha. Saskaņā ar 

LVVA 2005.gada 20.aprīļa izziņu Nr. 5-JP-2233, zeme atrodas uz bijušās Krimuldas 

pagasta zemes “Krimuldas pagasta nams”, kopējā platība 22,37 ha. Īpašnieks uz 

1940.gada 21.jūliju ir Krimuldas pagasta sabiedrība”. 

 

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā,  viena    mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3. 
Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

1.§ 

Izskatot PERSONAS, 26.07.2018. iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai  Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., uz kuru PERSONAI izbeigtas zemes lietošanas tiesības, DOME 

KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000565887 datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., pieder Krimuldas novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums  
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“Mazaijaži”, kad. Nr. 6656 001 0280, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 

6656 001 0280, platība 1,02 ha. 

2. Ar Lēdurgas pagasta padomes 26.03.2009.lēmumu “Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanos PERSONAI”, lēmums Nr. 10, sēdes protokols Nr.3, PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības ar 02.09.2008. un noteikts, ka zeme piekrīt 

Lēdurgas pagasta pašvaldībai. 

3. 01.04.2009. starp Lēdurgas pagasta padomi un PERSONU noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.88-2009, par “Mazaijažu” zemes nomu.  Zeme iznomāta uz desmit gadiem 

un nomas līgums ir spēkā līdz 01.04.2019. 

4. Saskaņā ar Krimuldas novada Teritorijas plānojuma no 2016.gada Grafisko daļu, 

zemes vienība atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L). Saskaņā ar valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2018.gada 3.janvāri 

ir 1243 euro. 

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 

arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

6. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, valstij vai pašvaldībai 

piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti.  

7. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu 

atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās likuma normas, kurās 

noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību 

subjekti;  4.panta ceturtās daļas 8.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts 

zemes nomas līgums; 5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 

turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 8.panta 

otro daļu atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

noteiktajā kārtība, 9.panta otro daļu institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija; 10.panta otrajā daļā noteikts, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota 

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

8. Saskaņā ar likuma 44.panta pirmo daļu, publiskas personas zemi var iegūt īpašumā 

personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti.     

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” , Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo 

daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta otro daļu,44.panta pirmo daļu, 15.08.2018. Attīstības komitejas atzinumu,  

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar 

nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 001 

0280, platība 1,02 ha. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē  

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma “Mazaijaži”, Lēdurgas pagasts, 

Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 001 0280, platība 1,02 ha,  novērtēšanu atbilstoši 

tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

2.§ 

Izskatot PERSONAS,  pilnvarotās personas  2018.gada 18.janvāra un 2018.gada 

2.augusta iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai  zemes īpašumu  ar adresi Dārza iela 35, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, uz kuru PERSONAI izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības, DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000580356 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Dārza iela 35, Ragana, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., pieder Krimuldas novada pašvaldībai. Nekustamais 

īpašums  ar  kad. Nr. 8068 007 0359, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 

8068 007 0359, platība 0,7928 ha. 

2. Ar Krimuldas pagasta padomes 27.02.2009. lēmumu, protokols Nr. 3, p.7, 

PERSONAI ir izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi ar adresi  

“Cerības”, Raganā, Krimuldas pagastā. Zemes gabals ir apbūvēts. Ar šo pašu lēmumu 

ir noteikts, ka  zemes īpašums „Cerības”, Raganā,  Krimuldas pag., piekrīt Krimuldas 

pagasta pašvaldībai. 

3. Starp Krimuldas  pagasta pašvaldības domi un PERSONU 02.03.2009.  ir  noslēgts 

zemes nomas līgums par zemes ar nosaukumu „Cerības”, kad. Nr. 8068 007 0359, 

platība 0,9 ha, nomu. Nomas līgums spēkā līdz 31.12.2019. 

4. PERSONAI nostiprinātas īpašuma tiesības 1/2 domājamās daļas no uz  zemes esošām 

ēkām, kad. Nr. 8068 507 0043,  Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 

100000569597 (tiesneses Indras Kreicbergas 2017.gada 2.augusta lēmums).  

5. Ar Krimuldas novada būvvaldes 29.04.2016. lēmumu, zemes īpašumam “Cerības” un 

ēkām uz tās, mainīta adrese no “Cerības” uz Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov. (protokols Nr. 31, p.9). 

6. Saskaņā ar Krimuldas novada Teritorijas plānojuma no 2016.gada Grafisko daļu, 

zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Saskaņā ar valsts 

kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 

22.06.2018. ir 6266 euro. 

7. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

8. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, valstij vai pašvaldībai 

piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti.  

9. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu 

atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās likuma normas, kurās 

noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību 

subjekti;  4.panta ceturtās daļas 3.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve); 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums


6 

 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī 

persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums; 5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto 

daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas 

veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 

atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 8.panta otro daļu atsavināšanai paredzētā 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība, 9.panta otro daļu 

institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 10.panta otrajā 

daļā noteikts, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē 

mantas atsavināšanu. 

10. Saskaņā ar likuma 44.panta pirmo daļu, publiskas personas zemi var iegūt īpašumā 

personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” , Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo 

daļu, 4.panta ceturtās daļas 3. un 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu,  08.02.2018. un 15.08.2018. Attīstības 

komitejas atzinumu,  

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar 

adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 

007 0359, platība 0,7928 ha. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē  

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 35, Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 007 0359, platība 0,7928 ha,  

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3.§ 

Izskatot Mājokļu komisijas sēdes 2018.gada 10.augusta atzinumu par dzīvokļa ar adresi 

“Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nodošanu atsavināšanai, Krimuldas 

novada DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 635 2 

datiem, nekustamais īpašums ar adresi “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., pieder Krimuldas novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums  ar  kad. Nr. 8068 

900 0657, sastāv no dzīvokļa īpašuma ar  platību 51,7 m². 

2. Dzīvoklis sastāv no divām istabām, pieliekamā un virtuves. Dzīvoklis atrodas uz 

zemes vienības ar kad. apz. 8068 002 0082. Zemes īpašnieks Atis Sildars. 

3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma(turpmāk Likuma) 4.panta 

pirmo daļu, valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

5. Saskaņā ar Likuma 5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 

5.panta piekto daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 

nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 8.panta otro daļu atsavināšanai 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība, 9.panta 

otro daļu institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 10.panta otrajā 

daļā noteikts, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē 

mantas atsavināšanu. 

6.   Saskaņā ar likuma 45.panta trešo daļu, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo 

telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms 

rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Dzīvoklis Nr.2 

dzīvojamā mājā “Vēršmēles 1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nav izīrēts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panata 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, 45.panta trešo 

daļu,  10.08.2018. Mājokļu komisijas atzinumu,   15.08.2018. Attīstības komitejas atzinumu, 

  

balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars 

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo dzīvokļa īpašumu ar 

adresi “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 900 

0657, dzīvokļa platība 51,7 m². 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē  

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 900 0657, dzīvokļa platība 51,7 m², 

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

Par  zemes iznomāšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS 2018.gada 13.jūlija iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Inciemi” un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 29.2.punktu, Krimuldas novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu 

Nr. 8  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”  

8.4., 10. punktu,    2018.gada 15.augusta  Attīstības komitejas atzinumu,   

https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
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 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2018.gada 15.augustu iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Inciems, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0332, daļu 0,02 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar PERSONU. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

5. 

Par inženierbūves uzņemšanu bilancē 

(Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

rīkojuma Nr.03 „Par pārskata 2017.gada slēguma inventarizācijas rezultātu 

apstiprināšanu” 2.5.punktu, izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstu 

un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Tilts pār Lojas upi Murjāņos, kas ir pašvaldības autoceļa Pulkas-Kapūnas-Murjāņi 

sastāvā, nav uzņemts Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē. 

2. 2018.gada 3.maijā sertificēts speciālists tiltu tehniskā apsekošanā  Juris Rozītis 

(būvprakses sertifikāts Nr. 20-4024 nereglamentētā sfērā) apsekoja un novērtēja tiltu 

par Lojas upi Murjāņos, kas ir pašvaldības autoceļa Pulkas-Kapūnas-Murjāņi sastāvā. 

3. Tilts būvēts 1997.gadā, nav zināmi būvniecības veicēji un pašvaldības rīcībā nav 

dokumentu par būves nodošanu ekspluatācijā. 

4. Tilts pār Lojas upi Murjāņos nepieciešams, lai nodrošinātu Murjāņu lauku teritorijā 

dzīvojošos iedzīvotāju pārvietošanos līdz valsts autoceļam A3 Inčukalns-Valmiera-

Igaunijas robeža (Valka). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,  21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Ministru 

kabineta 15.12.2009.  noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti”  18.1.punktu, 15.02.2018. rīkojuma Nr. 03  „Par  pārskata 2017. gada 

slēguma inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu” 2.2.5. punktu,  

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

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

 

1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē  inženierbūvi -siju tiltu ar 

nosaukumu “Tilts pār Lojas  upi”, kas atrodas uz zemes vienības  ar kad. apz. 8068 

011 0110. Informācija par tiltu: 

1.1. Konstrukcijas tips-siju tilts, materiāls saliekams-stiegrots, tērauda un  

      dzelzsbetona; 

1.2.  tilta garums-23,4 m; 

1.3.  tilta platums 4,19 m; 

1.4.  brauktuves platums 3,30 m. 
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2. Līdz 2018.gada 30.decembrim organizēt tilta (inženierbūves)  pār Lojas upi 

novērtēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

6. 

Par būves izslēgšanu no  bilances 

(Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

rīkojuma Nr.03 „Par  pārskata 2017.gada slēguma inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu” 

1.6.punktu un izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstu, un apsekojot 

objektus dabā,  konstatēts, ka  Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē ir objekts  ar 

nosaukumu “Ūdenstornis Zutiņos, Inciema c.,” kad. apz. 8068 002 0272 001,  kas kadastra 

informācijas sistēmā ir reģistrēts ar adresi “Zutiņi 2”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  bet kurš  

faktiski dabā neeksistē. 

Pamatojoties uz Krimuldas novada Būvvaldes būvinspektora 27.07.2018. izziņu Nr. 9-

6/832 par ūdenstorņa  ar adresi “Zutiņi 2”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,   kad. apz. 8068 

002 0272 001 (atrodas uz zemes ar nosaukumu „Zeme pie Zutiņiem”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.), neesamību dabā, Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā 30.07.2018. 

tika iesniegts iesniegums ar lūgumu dzēst šo būvi valsts kadastra informācijas sistēmā. Ieraksts 

par būves esību valsts kadastra informācijas sistēmā  ir dzēsts 01.08.2018 (01.08.2018. Akts par 

kadastra objekta dzēšanu un kadastra numura/apzīmējuma anulēšanu NĪVK IS). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu,  Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra  noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” , Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

un  15.08.2018. Attīstības komitejas atzinumu,    

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, 

 

 DOME NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no Krimuldas novada pašvaldības domes pamatlīdzekļu saraksta  būvi ar 

nosaukumu “Ūdenstornis Zutiņos, Inciema c.”, inventāra Nr. ~010-En17 , atlikusī 

bilances vērtība EUR 0. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

7. 

Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

8.  

Par īres līgumu 
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(Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 

 

9. 

Par patapinājuma līguma laušanu 

( Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

             2017.gada 17.februārī Krimuldas novada dome noslēdza patapinājuma līgumu 

Nr.035.17/5-30 (turpmāk- Līgums) ar Sabiedriskā labuma biedrību “SK KRIMULDA”, 

reģistrācijas Nr. 40008231231(turpmāk- Biedrība),saskaņā ar “Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 5)apakšpunktu, 

5.panta trešo un sesto daļu, Civillikuma 1947.- 1967.pantiem, pamatojoties uz Krimuldas 

novada domes 2017.gada 27.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “SK KRIMULDA””(protokols Nr.2,10.punkts) ar mērķi  veicināt 

Krimuldas novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstības nodrošināšanu 

Krimuldas novadā.  

          Ar līgumu Krimuldas novada dome nodeva, bet biedrība “SK KRIMULDA”, pieņēma 

bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Turaidas 

pamatskola”, ar kadastra Nr.8068 006 0042 un kadastra apzīmējumu 8068 006 0042, kas 

atrodas “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā, daļu 2,8 ha platībā un 

zemes vienības “Mežs pie Turaidas skolas”, ar kadastra Nr.8068 006 0048 un kadastra 

apzīmējumu 8068 006 0048,  kas atrodas “ “Mežs pie Turaidas skolas”, Krimuldas pagastā 

Krimuldas novadā, daļu 2,1 ha platībā (turpmāk- Nekustamais īpašums). 

          Līguma 2.2. punktā ir noteikts, ka Biedrība izmanto Nekustamo īpašumu atbilstoši 

Līgumā noteiktam lietošanas mērķim un rūpējas par Nekustamā īpašuma uzturēšanu ar 

vislielāko rūpību. 

          Atkārtoti veicot Nekustamā īpašumu apsekošanu, tika konstatēts, ka tas ir nekopts, zālē 

nav pļauta un infrastruktūra netiek izmantota, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sporta attīstību Krimuldas novadā. 

         2018.gada 17.augustā ierakstītā pasta sūtījumā tika nosūtīts biedrības “SK 

KRIMULDA” valdes loceklim M.Čakaram uzaicinājums Nr.3-6/904 uz 2018.gada 

31.augusta Krimuldas novada domes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par patapinājuma 

līguma laušanu ar biedrību „SK KRIMULDA“. 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

a)apakšpunktu, uz Līguma 3.3.punktu, kas nosaka, ka, “ ja Biedrība nepilda Līguma saistības, 

Pašvaldībai ir tiesības lauzt Līgumu, par to iepriekš rakstiski brīdinot Biedrību vismaz 

15(piecpadsmit) darba dienas pirms Līguma laušanas”, Juridiskās nodaļas vadītājas R.Deičas 

un Attīstības nodaļas vadītājas I.Ķerzumas 2018.gada 14.augusta iesniegumu, 2018.gada 

15.augusta Attīstības komitejas atzinumu, 

 

 balsojot, ar 9 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus 

Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) 

par, pret nav, atturas 2 (E.Eisaks, J.Eisaks),  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Lauzt ar  biedrību “SK KRIMULDA”,  reģ. Nr. 40008231231, juridiskā adrese 

“Pumpuri”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 2017.gada 17.februāra 

patapinājuma līgumu Nr.035.17/5-30, ar kuru bija nodotas bezatlīdzības lietošanā 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Turaidas pamatskola”, ar 

kadastra Nr.8068 006 0042 un kadastra apzīmējumu 8068 006 0042, kas atrodas 
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“Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā, daļu 2,8 ha platībā un 

zemes vienības “Mežs pie Turaidas skolas”, ar kadastra Nr.8068 006 0048 un kadastra 

apzīmējumu 8068 006 0048,  kas atrodas “Mežs pie Turaidas skolas”, Krimuldas 

pagastā Krimuldas novadā, daļu 2,1 ha platībā.. 

2. Līgumiskās attiecības tiek izbeigtas 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc rakstiska 

brīdinājuma nosūtīšanas Biedrībai par Līguma laušanu. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot brīdinājumu un līgumu laušanas dokumentus. 

4. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

10. 

Par precizējumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā” 

apstiprināšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības 

ministrijas 2018.gada 23.augusta atzinumu Nr.1-18/7367 ar lūgumu precizēt Krimuldas 

novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.7 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”. 

Saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 91. punktu, 

2.1 daļu, 3.panta 14. 16.daļu un LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas 2018.gada 23.augusta 

Nr.1-18/7367 atzinumu un norādījumiem par Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā” 

precizēšanas nepieciešamību, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt precizētos 27.07.2018. Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.7 „ Par 

nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”.  

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par     

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai.  

 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

11. 

Par precizējumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” 

apstiprināšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības 

ministrijas 2018.gada 23.augusta atzinumu Nr.1-18/7367 ar lūgumu precizēt Krimuldas 
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novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  

Saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.daļu  un LR 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kā arī Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 23.augusta Nr.1-18/7367 atzinumu un 

norādījumiem par Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.6 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” precizēšanas 

nepieciešamību, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt precizētos 27.07.2018. Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.6 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”.  

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai.  

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

12. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

(Ziņo: L. Kumskis) 

 

Krimuldas novada domē saņemts Lēdurgas Dendroparka vadītājas Ilzes Rubīnas   

16.08.2018. iesniegums par naudas līdzekļu piešķiršanu Lēdurgas Dendroparka vārtu iegādei 

un uzstādīšanai 1376 EUR (Viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši eiro). Ņemot vērā 

15.08.2018. Finanšu komitejas atzinumu, 

 

 balsojot, ar 10 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Edgars 

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1 (E.Eisaks),  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Lēdurgas Dendroparkam vārtu iegādei un uzstādīšanai  naudas līdzekļus 1376 

EUR (Viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši eiro) apmērā  (EKK 52327).  

2. Naudas līdzekļus 1376 EUR (Viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši eiro) piešķirt 

no  speciālā budžeta līdzekļiem „Vides aizsardzība” (s05000). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

13. 

Par grozījumiem 2018.gada 27.aprīļa lēmumā “Par budžeta līdzekļu piešķiršanu” (prot. 

Nr. 4, 12.punkts, 1&)  

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

               2018.gada 27.aprīlī Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu par budžeta līdzekļu 

piešķiršanu golfa skolai “Reinis”. 2018.gada 18.jūlijā Krimuldas novada dome saņēma 
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iesniegumu no privātpersonas par to, ka budžeta līdzekļi par golfa skolas “Reinis”sniegtajiem 

pakalpojumiem pārskaitāmi uz privātpersonas bankas kontu. Tika noskaidrots, ka golfa skola 

“Reinis” nav juridiska persona, bet tā darbojas biedrības “Rekreācija RT”, reģistrācijas 

Nr.4008161536, juridiskā adrese “Kalnzaķi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144, 

sastāvā. Pamatojoties uz Lursoft datiem, paraksttiesīgās personas ir Brutāns Austris un 

Vuškāns Renārs, kuriem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

            Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2018. lēmumu veikt 

grozījumus 2018.gada 27.aprīļa lēmumā “Par budžeta līdzekļu piešķiršanu” (prot. Nr. 4, 

12/punkts, 1&), nosakot, ka finansiāli tiek atbalstīta biedrība “Rekreācija RT”, kas nodrošina 

jauniešu dalību apmācībai golfa skolā “Reinis”, 

                                              

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus 2018.gada 27.aprīļa lēmuma “Par budžeta līdzekļu piešķiršanu” 

(prot. Nr. 4, 12/punkts, 1&) 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

“1. Finansiāli atbalstīt biedrību “Rekreācija RT”, reģistrācijas Nr.4008161536, 

juridiskā adrese “Kalnzaķi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144, kas 

nodrošina novada jauniešu dalību apmācībai golfa skolā “Reinis”, piešķirot EUR 

300.00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā.” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo: L. Kumskis) 

 

1.§ 

 Iepazinusies ar PERSONAS 16.07.2018. iesniegumu “Par naudas balvas piešķiršanu”, 

kurā viņš lūdz piešķirt naudas balvu par izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru čempionātā 

armvrestlingā svara kategorijā līdz 65 kg, un Latvijas Armvrestlinga federācijas izziņu, kurā 

apliecināts, ka PERSONA ir izcīnījis čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā 

armvrestlingā, pamatojoties uz Krimuldas novada domes 24.02.2017. nolikuma “Par kārtību, 

kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”, kā arī finanšu komitejas 15.08.2018. 

atzinumu, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

  

 Piešķirt PERSONAI naudas balvu 150 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas par 

izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā armvrestlingā. Naudas balvu 

piešķirt no sporta pasākumiem (08120) budžetā paredzētajiem līdzekļiem (EKK 

6422). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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2.§ 

Iepazinusies ar PERSONAS 16.07.2018. iesniegumu “Par naudas balvas piešķiršanu”, 

kurā viņš lūdz piešķirt naudas balvu par izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru čempionātā 

armvrestlingā svara kategorijā virs 75 kg, un Latvijas Armvrestlinga federācijas izziņu, kurā 

apliecināts, ka PERSONA ir izcīnījis čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā 

armvrestlingā svara kategorijā virs 75 kg, pamatojoties uz Krimuldas novada domes 

24.02.2017. nolikuma “Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem 

piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”, kā arī 

finanšu komitejas 15.08.2018. atzinumu, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

  

Piešķirt PERSONAI naudas balvu 150 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas par 

izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā armvrestlingā. Naudas balvu 

piešķirt no sporta pasākumiem (08120) budžetā paredzētajiem līdzekļiem (EKK 

6422). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3.§ 

Iepazinusies ar PERSONAS 09.08.2018. iesniegumu “Par naudas balvas piešķiršanu”, 

kurā viņš lūdz piešķirt naudas balvu par izcīnīto 3.vietu Latvijas Meistarsacīkstēs boulingā, un 

Latvijas Boulinga federācijas izziņu, kurā apliecināts, ka PERSONA ir izcīnījis 3.vietu 

Latvijas Meistarsacīkstēs boulingā, pamatojoties uz Krimuldas novada domes 24.02.2017. 

nolikuma “Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas 

balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”, kā arī finanšu komitejas 

15.08.2018. atzinumu, 

  

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

 Piešķirt PERSONAI naudas balvu 100 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas par 

izcīnīto 3.vietu Latvijas Meistarsacīkstēs boulingā. Naudas balvu piešķirt no sporta 

pasākumiem (08120) budžetā paredzētajiem līdzekļiem (EKK 6422). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

15. 

Par  „Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda” iekšējās kārtības 

noteikumi” saskaņošanu 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu 
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 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Saskaņot „Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda” iekšējās 

kārtības noteikumus”. 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos likumīgo spēku zaudē ar 2014.gada 25.jūlijā ar 

Krimuldas novada domes sēdes lēmumu saskaņotie „Krimuldas novada pirmsskolas 

izglītības iestādes „Krimulda” iekšējās kārtības noteikumi” (protokols Nr.8, 

24.punkts) 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

 

PII “Krimulda” iekšējās kārtības noteikumi pievienoti protokolam uz 25 lapām. 

 

16. 

Par  nolikuma “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča 

Debatēs: A.Pētersone) 

 

 Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.08.2018. sēdes atzinumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu un Sporta likuma 

7.pantu,                                                   

 

 balsojot, ar 10 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, rs Gabranovs, Ingus 

Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) 

par, pret nav, atturas 1 (E.Eisaks),  

 

DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” (pielikumā). 

2. Noteikt, ka ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 29.12.2015. nolikums “Par 

atbalstu Krimuldas novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem” 

(apstiprināti ar 29.12.2015. sēdes lēmumu prot. Nr.14, 16.p.) un 24.02.2017. nolikums 

“Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas balvas 

par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” (apstiprināti ar 24.02.2017. 

sēdes lēmumu prot. Nr.3, 16.p.) 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Nolikums pievienots protokolam uz 7 lapām. 

 

 

17. 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādi par 

mūzikas un mākslas nodarbībām 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: J.Salmiņš, I.Kauliņš) 

 

          Krimuldas  novada  dome  izskatīja  Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas 

skolas direktores Evas Keišas (turpmāk  – Lēdurgas MMS) 08.08.2018.  iesniegumu 
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(reģ.Nr.1262)  ar  lūgumu  norakstīt  vecāku  līdzfinansējuma parādus  23  audzēkņiem  par  

kopējo  summu  2237,13 euro,  ko  nav iespējams piedzīt. 

         Debitori, kuru prasījumu nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta 

neizpildāmības dēļ,  t.i.,  debitori  neatbilst  prasībām  dokumentu  trūkuma  dēļ,  jo līdz 

2017./2018.māc.gadam netika  noslēgti līgumi  par  bērnu  mūzikas un mākslas nodarbību 

apmeklējumu,  kā  arī  izsūtītie  brīdinājumi  netika  izņemti pasta nodaļās un, kuri ignorējuši 

tiem sūtītos brīdinājumus par parādu, un nav sagaidāma to izpilde   atbilstoši   Civilprocesa   

likuma   50.1   pantam   „Saistību   piespiedu   izpildīšana brīdinājuma  kārtībā”,  bet  saskaņā  

ar  Civilprocesa  likuma  34.pantu,  38.pantu  un  2009.gada 1.septembra  Ministru  kabineta  

noteikumu  Nr.983  „Ar  lietas  izskatīšanu  saistīto  izdevumu aprēķināšanas  kārtība”  

13.punktu,  izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz parāda 

summu un ir 74,70 euro (valsts nodeva – 70,00 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir 

4,70 euro) kas  ir  būtiski  lielāki  nekā  parāds  un  uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski 

izdevīgi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 15.08.2017. Finanšu 

komitejas sēdē,  

 balsojot, ar 9 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, 

pret 1 (I.Kauliņš), atturas 1 (J.Salmiņš),  

DOME NOLEMJ: 

  

1. Norakstīt  Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu  vecāku  

parādus  23  audzēkņiem  par  kopējo summu 2237,13 EUR saskaņā ar lēmuma 

1.pielikumu un uzskaitīt tos zembilancē; 

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi. 

Lēmums ar pielikumu  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

Deputāte Z.Berdinska iziet no zāles 

 

18. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, I.Ķerzuma) 

 

 Izskatot PERSONAS, Reģ. kods 17025212028, 2018.gada 14.augusta iesniegumu 

“Par Krimuldas novada, Lēdurgas pagasta vēstures un novadpētniecības ekspozīciju”, ar 

lūgumu Krimuldas novada domei pieņemt dāvinājumā “Izveidoto Krimuldas novada, 

Lēdurgas pagasta vēstures un novadpētniecības ekspozīciju”, kura atrodas adresē: 

Dendroparks, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012, informācijas centra 

ēkā  ar kadastra Nr. 66560020633. Izvērtējot Krimuldas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, DOME KONSTATĒJA: 

1. Saskaņā ar 2018. gada 16.aprīlī starp Krimuldas novada domi un PERSONU noslēgto 

līgumu Nr. 172.18/5-30 “Par Krimuldas novada, Lēdurgas pagasta vēstures un 

novadpētniecības ekspozīcijas izveidi Krimuldas novada Lēdurgas Dendroparka 

informācijas centrā”, 2018.gada 30.jūnijā parakstīto Pieņemšanas nodošanas aktu, 

izveidota Ekspozīcija. Ar iesniegumu tiek nodoti Dāvinājumā Krimuldas novada Lēdurgas 

pagasta vēstures un novadpētniecības ekspozīciju veidojošie priekšmeti ar muzejisku 

nozīmi. Veikta eksponātu uzskaite, pavisam pēc šī akta nodotas un  pieņemtas 85 

(astoņdesmit piecas) vienības par 85 euro (astoņdesmit pieci euro). 

2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu - pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 
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nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt 

citas privāttiesiska rakstura darbības. 

3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 19.punktu - 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā; noteikt 

kārtību, kādā veicami darījumi ar kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un 

pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības 

vārdā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  “Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta 

pirmo un  otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu un 19.punktu, Attīstības komitejas 2018.gada 15.augusta 

atzinumu,  

 balsojot, ar 10 balsīm (Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars 

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt no PERSONAS, Reģ. kods 17025212028, dāvinājumā “Izveidoto 

Krimuldas novada, Lēdurgas pagasta vēstures un novadpētniecības ekspozīciju” 

noslēdzot dāvinājuma līgumu. 

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot dāvinājuma līgumu par  lēmuma 1.punktā 

minētā nekustamā īpašumu iegūšanu īpašumā  bez atlīdzības. 

3. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram Laimonim 

Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

Deputāte Z.Berdinska atgriežas zālē 

 

 

19. 

Par atbalstu konferencei “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku 

Latviju. LTF 30” 

(Ziņo: L. Kumskis, I.Ķerzuma) 

   

 Izskatot Latvijas pašvaldību savienības 2018.gada 11.jūlija iesniegumu Krimuldas 

novada domei no “4.maija Deklarācijas kluba”, adrese: Mazā trokšņu iela 2, Rīga, LV-1050, 

e-pasts: ap.deputatuklubs@saeima.lv, “Par Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadi”, pašvaldībā 

apzināti LTF biedri, kuri apmeklētu svinības un 8.oktobrī organizēto konferenci “Latvijas 

Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”. Saskaņā ar Krimuldas novada 

domes rīcībā esošo informāciju DOME KONSTATĒJA: 

1. Pašvaldībā esošie LTF biedri plāno apmeklēt augstāk minēto konferenci; 

2. vēstulē minētā biedru organizēta aizvešana uz konferenci nav nepieciešama; 

3. konferences rīkošanai organizatori “4.maija Deklarācijas kluba” lūdz atbalstu no 120-

200 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 2018.gada 

15.augusta atzinumus,  
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 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Rast iespēju nodrošināt konferences “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un 

demokrātisku Latviju. LTF 30” rīkošanai 120,00EUR finansējumu no 

administrācijas budžeta. 

2. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram Laimonim 

Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

20. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1.§ 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

2.§ 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

21. 

Par pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādi 

(Ziņo: L. Kumskis) 

 

   2018.gada 30.augustā tika saņemts iesniegums no Krimuldas novada domes 

izpilddirektora L.Ozola un 2018.gada 29.augustā no Veco ļaužu mītnes “Pēterupe” direktores 

G.Batarevskas par nepieciešamību turpināt izmantot automašīnas Renault MASTER, ar valsts 

reģ. Nr. KC 7050 un  Renault TRAFIC II, ar valsts reģ. Nr. KC 3075, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju - gādātu par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot skolēnu 

nogādāšanu līdz pašvaldības izglītības iestādēm un nodrošināt iedzīvotājiem, kas atrodas 

pansionātos, sociālo palīdzību. 

    2015.gada 5.augustā, pamatojoties uz iepirkuma Nr. KND2015/9 “Automašīnu noma 

operatīvajā līzingā Krimuldas novada pašvaldības iestādēm” rezultātiem, tika noslēgti nomas 

līgumi Nr.225.15/5-30 ar SIA “SEB līzings” par automašīnu Renault MASTER, ar valsts reģ. 

Nr. KC 7050 un  Nr.224.15/5-30 par automašīnas Renault TRAFIC II, ar valsts reģ. Nr. KC 

3075, nomu uz 3 gadiem. 

   2018.gada 15.septembrī beidzas nomas līgumu termiņi. Pamatojoties uz iepirkuma 

“Automašīnu noma operatīvajā līzingā Krimuldas novada pašvaldības iestādēm”, 

identifikācijas Nr.KND2015/9, nolikuma 2.2.13.punktu, kas nosaka, ka “Operatīvā līzinga 

perioda beigās Pasūtītājām ir tiesības iegādāties vienu vai vairākas automašīnas par Finanšu 

piedāvājumā norādīto atlikušo vērtību”. Kā arī saskaņā ar 2015.gada 5.augusta nomas līgumu 

pielikumu – Atpakaļpirkuma līgumu Nr. PAP- SI15042 un Nr. PAP- SI15043, SIA “SEB 

līzings” var nodot atpakaļ automašīnas tās pārdevējam SIA “Tehauto”, reģ. Nr.44103004011, 

par atlikušo automašīnu vērtību. Izvērtējot automašīnu atlikušo vērtību un to, ka tās ir 

nepieciešamas pašvaldības autonomo funkcijām, uz savstarpējās vienošanās pamata SIA 

“SEB līzings” par atlikušo vērtību tās var pārdot Krimuldas novada pašvaldībai. 
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        Lai nodrošinātu Krimuldas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.apakšpunktu, 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Iegādāties automašīnu Renault MASTER, ar valsts reģ. Nr. KC 7050  no SIA “SEB 

līzings” par atlikušo vērtību EUR 10 991,74 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

deviņi euro un 74 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa no SIA “SEB līzings”, reģ. 

Nr. 50003334041, papildus veicot nodokļu un valsts nodevu apmaksu, kas ir 

nepieciešama šāda veida darījuma noslēgšanai. 

2. Iegādāties automašīnu Renault TRAFIC II ar valsts reģ. Nr. KC 3075 par atlikušo 

vērtību EUR 10 132,23 (desmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 23 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa no SIA “SEB līzings”, reģ. Nr. 50003334041, 

papildus veicot nodokļu un valsts nodevu apmaksu, kas ir nepieciešama šāda veida 

darījuma noslēgšanai. 

3. Pārvirzīt naudas līdzekļus no pamatbudžeta struktūrvienības 06611 „dzīvokļu un 

komunālās saimniecības pārraudzība” EKK i13100  20 000 EUR (divdesmit tūkstoši 

euro 00 centi)  uz iestādi 10201 Veco ļaužu mītne „Pēterupe” EKK i13100 10 000 

EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) un uz iestādi 08230 „Krimuldas Tautas nams”  

EKK i13100  10 000 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).  

4. Piešķirt naudas līdzekļus automašīnas Renault MASTER, ar valsts reģ. Nr. KC 7050  

iegādei  10 000 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā iestādei 08230 

„Krimuldas Tautas nams”  (EKK 22621). 

5. Piešķirt naudas līdzekļus automašīnas Renault TRAFIC II ar valsts reģ. Nr. KC 3075  

iegādei 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā iestādei 10201 Veco ļaužu 

mītne „Pēterupe” (EKK 22623). 

6. Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma līguma projektu par automašīnu iegādi no SIA 

“SEB līzings”, reģ. Nr. 50003334041. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada  izpilddirektoram.  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

22. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

(Ziņo: L. Kumskis) 

 

 Izskatot Krimuldas novada domes priekšsēdētāja Linarda Kumska 2018.gada 

29.augusta iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  piešķiršanu, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

daļu  4 darba dienas par darba periodu no 22.06.2017. līdz 21.06.2018., sākot no 

18.09.2018. līdz 21.09.2018. ieskaitot, atstājot neizmantotu atvaļinājuma daļu 2 

kalendārās nedēļas un 3 kalendārās dienas, no kurām 1 darba diena  un 2  brīvdienas. 



20 

 

 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma laikā veic 

priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis. 

 

23. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā „Par amatalgām” 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 

tās noteikšanas kārtību”, PII “Krimulda vadītājas Solvitas Dreimanes 30.08.2018 iesniegumu,  

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Z.Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

  

Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes lēmumā „Par 

amatalgām”: 

     1. Grozīt 2.pielikumu:  

 Ar 01.09.2018. PII Krimulda  amata vienībai “Medmāsa” noteikt atalgojumu par 

1(vienu) amata likmi, 705.10 EUR (septiņi simti pieci  euro,10 centi), kas veido 40 stundu 

darba nedēļu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram  L.Ozolam 

4. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 11. septembrī  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 11. septembrī plkst.1500 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 17. septembrī plkst. 1300 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.septembrī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 28. septembrī plkst. 1000. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 


