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darba kārtībā iebalsot: 

 

 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, 

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

 18.Par amatu savienošanu 

  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par  zemes apmežošanu īpašumā  “Eglieni”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā 

3. Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē 

4. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.gada 29.jūnija lēmumā “Par  

ceļa servitūta nodibināšanu”,  protokols Nr. 6, 4.p.  

5. Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

6. Par  uzmērītās platības apstiprināšanu 

7. Par zemes gabala ar adresi Emiļa Melngaiļa iela 3, Lēdurga,   Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļa īpašniekam 

8. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 57A”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0669, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par finansējumu ELFLA projektam “Meliorācijas sistēmu atjaunošana” 

10. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

11. Par dāvinājumu pieņemšanu 

12. Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2018.gada septembrim-decembrim 

pašvaldību  izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām  

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

14. Par izmaiņu Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā 

15. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  

16. Par Krimuldas novada domes apbalvojuma „Goda novadnieka” izvirzītā 

kandidāta apstiprināšanu 

17. Par pilnvarojumu  biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

18. Par amatu savienošanu 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: V.Krišjānis) 

  

Izpilddirektora vietnieks V. Krišjānis sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi 

un notiekošo pašvaldībā. 
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2. 
Par  zemes apmežošanu īpašumā  “Eglieni”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere. 

Debatēs: J.Krieviņš, M.Zemītis, J.Eisaks, J.Salmiņš) 

 

 Izskatot SIA “Kurzemes mežsaimnieks”, reģ. Nr. 42103036409, adrese Vecā 

ostmala 10, Liepāja, LV-3401, pilnvarotās personas Jura Konstantinova (02.01.2018. Pilnvara 

Nr. 1-1/229)  2018.gada 20.septembra iesniegumu, ar lūgumu dot piekrišanu  

lauksaimniecības zemes un krūmāju  apmežošanai īpašumā „Eglieni”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kad. Nr.8068 007 0722,  DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums  ar nosaukumu „Eglieni”, kad. Nr. 8068 007 0722, saskaņā ar 

Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr. 100000526363 datiem pieder SIA “Kurzemes mežsaimnieks”. Īpašums 

sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 50,5 ha, kad. apz. 8068 007 0718. 

Zemes vienība ir neapbūvēta. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ganības) aizņem 0,8 ha un krūmājs 0,11 ha.  

2. Saskaņā ar Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Meliorācijas kadastra 

informāciju, zeme, ko īpašnieks vēlas apmežot, nav meliorēta. 

3. Saskaņā ar 2016. gada 27.septembra Krimuldas novada saistošo  noteikumu Nr.5 

“Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada”  Grafisko daļu, zemes gabals 

atrodas Mežu teritorijā (M), ārpus Gaujas nacionālā parka teritorijas. 

4. Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016.gada  Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 488.punktā noteikts, ka lauksaimniecības zemes apmežošana nav 

atļauta:  

488.1. ja lauksaimniecības zeme atrodas ciemu teritorijā; 

488.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu; 

488.3. ja visapkārt esošās l/s zemes  plānotajam apmežošanas nogabalam tiek 

apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā; 

488.4. ja apmežošanai paredzētā l/s izmantojamās zemes platība ir lielāka par 3 ha un 

vidējais teritorijas zemes kvalitatīvais novērtējums ir 35 balles un vairāk. 

5. Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta pirmo daļu,   

lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Šī panta piektajā daļā teikts, ka 

lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu stādījumu ierīkošana, ja tā 

atbilst teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām un ja attiecīgā teritorija 

nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā 

valsts reģistrā iekļauta kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības 

nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne, bet kokaugu stādījumu 

ierīkošana  meliorētajās platībās notiek atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likuma 10.panta pirmo daļu, 2016. gada 27.septembra Krimuldas novada saistošo  noteikumu 

Nr.5 „Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” daļas Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” 488.punktu, 2018.gada 11.oktobra Attīstības  komitejas atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

 Piekrist 0,91 ha  zemes apmežošanai  īpašuma  “Eglieni”, kad. Nr. 8068 007 0722, 

zemes vienībā  ar kad. apz. 8068 007 0718, kopējā platība 50,5 ha. 

 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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3. 
Par ēku (būvju) 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” un izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstu un 

apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Uz Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 

adresi “Katlu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  kad. apz. 6656 002  

0392, atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka (būve), kas reģistrētas  valsts kadastra 

informācijas sistēmā kā saimniecības ēka ar kad. apz. 6656 002 0392 002. 

2. Saskaņā ar Civillikuma 968. pantu,  uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka 

atzīstama par tās daļu. 

3.  Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. pants 

noteic, ka Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas 

(būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir 

uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem 

nosacījumiem:...ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā 

vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes 

īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma 

tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu 

prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem. 

4. Krimuldas novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus un faktus, 

nekonstatē apstākļus, ka minētā ēka būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma 

objektu, jo Krimuldas novada domē nav iesniegti iesniegumi par īpašuma tiesību 

atjaunošanu uz šīm ēkām vai iesniegumi par ēku piederību. 

5. Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās 

daļas sestajā  punktā ir noteikts, ka ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz 

pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas 

apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē. 

6. Lai ierakstītu uz Krimuldas pašvaldības zemes esošās ēkas(būves) zemesgrāmatā, 

ir nepieciešams tās uzņemt bilancē. 

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

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

968.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra  noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punktu, Valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem, 15.02.2018. rīkojuma Nr.03 „Par pārskata 2017.gada slēguma 

inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu” 1.7.punktu, 11.10.2018. Attīstības komitejas 

atzinumu,  

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē  saimniecības ēku ar adresi “Katlu 

māja”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0392 002, ēkas 

(būves) kopējā platība  128,8 m², stāvu skaits – 1, ārsienu materiāls-vieglbetons; 

kadastrālā vērtība EUR 1191,00. 

2. Zemes lietu speciālistei pasūtīt būves kadastrālās uzmērīšanas lietu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

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

http://likumi.lv/doc.php?id=225418
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Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.gada 29.jūnija lēmumā “Par  

ceļa servitūta nodibināšanu”,  protokols Nr. 6, 4.p.  

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

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

Civillikuma 1135.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

20.punktu,  Civillikuma 1156., 1231. un 1135. pantu, likuma „Par autoceļiem” 6.¹ pantu, 

Administratīvā procesa likuma  72.pantu, 2018.gada 11.oktobra Attīstības komitejas 

atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2018.gada 29.jūnija lēmumā  “Par  ceļa 

servitūta nodibināšanu”,  protokols Nr. 6, 4.p., papildinot lemjošās daļas 1.punktu ar 

vārdiem” ceļa garums  105 m, platums 4,5 m, platība 472,5 m²”  un  izteikt to sekojošā 

redakcijā:  

1.  Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta  nodibināšanu nekustamā 

īpašuma „Ķipkalni 1“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., (kad. Nr. 6656 002 0454) zemes 

vienībā ar kad. apz. 6656 002 0507, par labu nekustamam īpašumam ar adresi  

„Vecbērzaines“,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr.. 6656 002 0542, ceļa 

garums  105 m, platums 4,5 m, platība 472,5 m² ”. 

2. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2018.gada 29.jūnija lēmumā  “Par  ceļa 

servitūta nodibināšanu”,  protokols Nr. 6, 4.p., papildinot lemjošās daļas 2.punktu ar 

vārdiem” ceļa garums 104 m, platums 4,5m, platība 468 m²”  un  izteikt to sekojošā 

redakcijā:  

“2. Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta  nodibināšanu nekustamā 

īpašuma „Bērzaines“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., (kad. Nr. 6656 002 0182) zemes 

vienībā ar kad. apz. 6656 002 0182, par labu nekustamam īpašumam ar adresi 

„Vecbērzaines“,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr.. 6656 002 0542, ceļa garums  

104 m, platums 4,5 m, platība 468 m²”. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

5. 

Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere, 

Debatēs: J.Krieviņš) 

 

Zāli atstāj deputāts Ingus Kauliņš. 

1.§ 

Izskatot PERSONAS, iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai  zemes īpašumu  ar 

adresi Dārza iela 42, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, uz kuru PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības, DOME KONSTATĒ: 

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

100000578913 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Dārza iela 42, Ragana, 

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

īpašums  ar  kad. Nr. 8068 007 0319, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 
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8068 007 0319, platība 0,5345 ha. Uz zemes atrodas PERSONAI piederošs 

mājīpašums. 

2. Ar Krimuldas pagasta padomes 27.02.2009. lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu”, protokols Nr.3, 7.p., PERSONAI izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz 

zemi ar adresi Dārza iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kad. apz. 8068 

007 0319, un noteikts, ka šī zeme piekrīt pašvaldībai. Saskaņā ar Krimuldas novada 

domes 29.04.2011. lēmumu (protokols Nr. 4, 12) starp Krimuldas novada domi un 

PERSONU  03.05.2011. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums.  

3. PERSONAI  nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu ar  kad. Nr. 8068 

507 0044,  Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000582407 

(tiesneses Ineses Bērzkalnes 2018.gada 4.oktobra lēmums).  

4. Ar Krimuldas novada Būvvaldes 29.04.2016. lēmumu “Par adresēm pie Dārza ielas”, 

nekustamam īpašumam Dārza iela 1, Raganā, kad. Nr. 8068 007 0319, mainīta adrese 

uz Dārza iela 42, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144. 

5. 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 

02.01.2018. ir EUR 6687. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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 

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. 

9. 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 

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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daļu, 10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu,  08.02.2018. un 11.10.2018. Attīstības 

komitejas atzinumu,  

 

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

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, Zane 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar 

adresi Dārza iela 42, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 

007 0319, platība 0,5345 ha. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu. 

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 42, Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 007 0319, platība 0,5345 ha,  

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

2.§ 

 

Izskatot PERSONAS  iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai  zemes īpašumu  ar 

adresi Krasta iela 5, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, uz kuru PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības, DOME KONSTATĒ: 

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

100000578917 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Krasta iela 5, Lēdurga, 

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

īpašums  ar  kad. Nr. 6656 002 0408, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 

6656 002 0408, platība 0,4133 ha. Uz zemes atrodas PERSONAI piederošs 

mājīpašums, 

2. Ar Lēdurgas pagasta padomes 2009.gada 26. marta lēmumu „Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu PERSONAI”, protokols Nr.3, 11.p, PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar  kad. apz. 6656 

002 0408, un noteikts ka zemes vienība piekrīt pašvaldībai. 2009.gada 1. aprīlī starp 

Lēdurgas pagasta padomi un PERSONU  noslēgts Lauku apvidus zemes  nomas 

tipveida līgums. Ar Krimuldas novada domes 2014.gada 29. maija lēmumu “Par 

platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošai vai piederošai zemei Lēdurgas pagastā”, 

protokols Nr.6, p.3,  zemes gabalam Krasta iela 5, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas 

nov., precizēta platība no 0,2 ha uz 0,4 ha. 

3. PERSONAI nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu ar  kad. Nr. 6656 

502 0031, Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000581791 (tiesneses 

Māras Balodes 2018.gada 18.septembra lēmums).  

4. 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 

01.01.2018. ir EUR 1125. 

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.  
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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 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 

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 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 11.10.2018. Attīstības 

komitejas atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, Zane 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar 

adresi Krasta iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 002 

0408, platība 0,4133 ha. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu. 

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi Krasta iela 5, Lēdurga, 

Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 002 0408, platība 0,4133 ha,  

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

6. 

Par  uzmērītās platības apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot SIA “Meridiāns” reģ. Nr. 40003937520, juridiskā adrese “Meža miers 2"-3, 

Mežamiers, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2136, sertificētas mērnieces Ilzes 

Suharevskas, sertifikāts  Nr.AB000000068, 2018.gada 5.oktobra informāciju par uzmērītās 

platības apstiprināšanu Krimuldas novada pašvaldības domes tiesiskajā valdījumā  esošai 

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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zemes vienībai “Bramanīši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 

8068 005 0145 un pievienoto zemes robežu plānu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Attīstības komitejas 2018.gada 11.oktobra atzinumu,   

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

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, Zane 

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

 Apstiprināt zemes vienības „Bramanīši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kadastra 

apzīmējums  8068 005 0145 , uzmērīto platību 1,07 ha. 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

Zālē atgriežas deputāts Ingus Kauliņš. 

 

7. 

Par zemes gabala ar adresi Emiļa Melngaiļa iela 3, Lēdurga,   Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvokļa īpašniekam 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

  

[..] 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

8.  

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 57A”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0669, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 [..] 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes 

vienības “Dārza iela 57A”, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 

apzīmējums 8068 007 0669, 0,8577 ha kopplatībā, pārdošanu par 5310 EUR (pieci tūkstoši 

trīs simti desmit euro 00 centi) ar PERSONU. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

9. 

Par  finansējumu ELFLA projektam “Meliorācijas sistēmu atjaunošana”  

 ( Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma, 

Debatēs: M.Zemītis, A.Caucis) 
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Pamatojoties uz ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros īstenotā projekta "Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-

Loja (USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads" iesniegumu Nr.17-04-A00403-000184. Projekta ietvaros 

būvdarbi uzsākti 26.06.2018. darbu gaitā atklājušies papildus darbu apjomi, būvsapulcēs 

projekta vadības grupa  izvērtējusi ieslēgtos un izslēgtos darbus, lai kvalitatīvi izpildītu darba 

uzdevumu – iztīrīt meliorācijas sistēmas 6,18 km garumā Raganas ciematā papildus 

nepieciešams 25 600 EUR. Pamatojoties uz Dabas resursa nodokļu likuma 29.panta pirmo 

daļu, lai nodrošinātu vides, t.sk., augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, Krimuldas novada 

domes Attīstības komitejas 2018.gada 11.oktobra un Krimuldas novada domes Finanšu 

komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu, 

 

 balsojot, ar 10 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus 

Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa,) par, pret 1(Mārtiņš Zemītis), atturas 2 (Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks), 

DOME NOLEMJ: 

 Atbalstīt  līdzekļu piešķiršanu 25 600 EUR apmērā projekta īstenošanai no Dabas 

resursu nodokļa, budžeta funkcija s05000, EKK 52181 ieskaitīšanai projekta realizācijai 

Budžeta funkcija 04212 EKK 52181. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

10. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 1& 

Krimuldas novada domē saņemts Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores 

Maijas Kalniņas 15.10.2018.iesniegums par finansējuma piešķiršanu   direktora algas likmes 

palielinājuma nodrošināšanai no 01.10.2018.- 31.12.2018. Iesniegums izskatīts finanšu 

komitejas sēdē 17.10.2018.  un atbalstīts. 

 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1.  Piešķirt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai (09213p) finanšu līdzekļus EUR 270 

(divi simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā direktora darba algai (EKK 1119), darba 

devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas ( EKK 1210), EUR 65 (sešdesmit pieci euro 

00 centi). 

2. Naudas līdzekļus EUR 270 (divi simti septiņdesmit euro 00 centi) (EKK 1119) un 

EUR 65 (sešdesmit pieci euro 00 centi) (EKK 1210), piešķirt no Krimuldas domes 

pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” 

(01890), (EKK 2275). 
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2& 

 Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora 

Aivara Bunķa 13.09.2018. Nr.56/1-16 iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu 

pedagogu algām , sakarā ar jauna mācību punkta atvēršanu E. Melngaiļa iela 6, Lēdurgā un 

jaunu audzēkņu uzņemšanu (licencētās, akreditētās) metālpūšamo instrumentu spēles 

programmās no septembra līdz decembrim. Iesniegums izskatīts finanšu komitejas sēdē 

17.09.2018.  un atbalstīts 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt KMMS (09511p) finanšu līdzekļus EUR 2112 (divi tūkstoši viens simts 

divpadsmit euro 00 centi) apmērā pedagogu algām (EKK 1119), darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas ( EKK 1210), EUR 509 (pieci simti deviņi euro 00 centi). 

2. Naudas līdzekļus EUR 2112 (divi tūkstoši viens simts divpadsmit euro 00 centi) (EKK 

1119) un EUR 509 (pieci simti deviņi euro 00 centi) (EKK 1210), piešķirt no 

Krimuldas domes pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja 

rakstura transferti” (01890), (EKK 2275). 

3& 

Krimuldas novada domē saņemts novada iedzīvotājas PERSONAS iesniegums ar 

reģistrācijas Nr. 1506 par līdzfinansējuma piešķiršanu PERSONAI  dalībai rudens plenērā 

Horvātijā kopā ar Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 20.-27.10.2018[..] 

Iesniegums izskatīts  09.10.2018 Izglītības, kultūras un sporta komitejā un 17.10.2018. 

Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt PERSONAI līdzfinansējumu dalībai rudens plenērā Horvātijā kopā ar 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 20.-27.10.2018.  [..] 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

11. 

Par dāvinājumu pieņemšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1& 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu un 

Krimuldas novada domes 30.08.2010. Nolikumu par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

uzskaites un izlietošanas kārtību un Krimuldas bibliotēkas vadītājas Ritas Rudzītes 

17.10.2018. iesniegumu ar reģistrācijas Nr. 1593 par atļauju iekļaut bibliotēkas fondā Dabas 

aizsardzības pārvaldes dāvinātās grāmatas 6 eksemplārus par kopējo summu EUR 18.00, 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 
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Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

Atļaut pieņemt Krimuldas bibliotēkai Dabas aizsardzības pārvaldes dāvināto grāmatu 6 

(sešus) eksemplārus 18 EUR (Astoņpadsmit eiro) vērtībā. 

 

2.& 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu un 

Krimuldas novada domes 30.08.2010. Nolikumu par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

uzskaites un izlietošanas kārtību un veco ļaužu mītnes “Pēterupe” direktores Guntas 

Batarevskas 08.10.2018. iesniegumu par atļauju pieņemt labdarības organizācijas “Esi 

draugs” dāvināto novusa galdu 70 EUR vērtībā un novadnieka Mārtiņa Šica Starptautiskajā 

senioru dienā dāvināto fotogleznu 35 EUR vērtībā, 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

Atļaut pieņemt veco ļaužu mītnei “Pēterupe” labdarības organizācijas “Esi draugs”  

dāvināto novusa galdu 70 EUR (Septiņdesmit  eiro) vērtībā un novadnieka Mārtiņa Šica 

dāvināto fotogleznu 35 EUR (Trīsdesmit pieci eiro) vērtībā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

12. 

Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2018.gada septembrim-decembrim pašvaldību  

izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 

1. 2018.gada septembra līdz decembrim LNKC piešķir Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolai 

valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 28291.00 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

deviņdesmit viens eiro un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 24669.00 (divdesmit 

četri tūkstoši seši simt sešdesmit deviņi eiro  un 00  centi); 

1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, t.sk. valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 415.00 (četri simti piecpadsmit 

eiro  un  00  centi); 

1.3. piemaksām par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas 

likmes palielināšanai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 

3207.00 (trīs tūkstoši divi simti septiņi eiro un 00 centi). 
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2. 2018.gada septembra līdz decembrim LNKC piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 

Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 5084 (pieci tūkstoši astoņdesmit četri 

eiro un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

 

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 4440.00 (četri tūkstoši 

četri simti četrdesmit eiro  un 00  centi); 

2.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, t.sk. valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 67.00 (sešdesmit septiņi eiro  un  

00  centi); 

2.3. piemaksām par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas 

likmes palielināšanai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 

577.00 (pieci simti septiņdesmit septiņi eiro un 00 centi). 

 

 

3.  Krimuldas novada pašvaldība nodrošina, ka pedagogiem piešķirtā valsts budžeta dotāciju 

tiks izlietota šiem mērķiem 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

 

13. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes  

29.12.2017. lēmumā „Par amatalgām” 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

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”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores Maijas 

Kalniņas 21.09.2018. un 15.10.2018.iesniegumu, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 

direktora Aivara Bunķa 28.09.2018.iesniegumu, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 

17.10.2018. atzinumu, 

 

balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

amatalgām”: 

Grozīt 2.pielikumu:  

 

1. Ar 01.10.2018., Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 

445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt “Krimuldas vidusskolas” 

direktora 1(viena) amata likme ir EUR 1421 (viens tūkstotis četri simti 
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divdesmit viens euro, 00 centi)”, 

 

2. “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas” direktora 1(viena) amata likme ir 

EUR 1050 (viens tūkstotis piecdesmit euro, 00 centi)”, 

 

3.  “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas” direktora 1(viena) amata likme ir 

EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi)”. 

 

2. Lēmuma 7.punktu  izteikt šādā redakcijā:  

 

“7. Ar 01.10.2018., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445  

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt: 

 

7.1.Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PII pedagogu amatu sarakstā mainīt 

amata nosaukumu “direktora vietnieks  pirmsskolas darbā” uz izglītības 

“metodiķis, 

 

7.2.Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas izglītības metodiķim noteikt, ka 

1(viena) amata likme ir EUR 785 (septiņi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi)”. 

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

4. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

14. 

Par izmaiņu Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktam, tikai dome 

var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) [..] pastāvīgo komiteju locekļus[..], 

Ievērojot augstāk minēto,  

 

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā deputātu  Nauri Bokšu. 

 

15. 

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem_„ Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  

 (Ziņo: L. Kumskis, D.Gailīte. 

Debatēs: J.Eisaks) 
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 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, ņemot vērā Krimuldas novada domes 

27.07.2018. saistošos noteikumus Nr. 6 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Krimuldas novadā” un to grozījumus, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izvērtējumu un iebildumus (23.08.2018. vēstule Nr. 1-18/7367, 

19.09.2018. vēstule Nr. 1-18/8143, 09.10.2018. vēstule Nr. 1-18/8684) un, pamatojoties uz 

Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 17.oktobra atzinumu,  

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11„ 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. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada domes 

2018.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”. 

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

 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

 

16. 

Par Krimuldas novada domes apbalvojuma „Goda novadnieka”  

izvirzītā kandidāta apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, L.Ustupa. 

Debatēs: M.Zemītis, J.Eisaks, J.Krieviņš) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  

deputāts Juris Salmiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 Saskaņā ar  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 

ceturto punktu, pamatojoties uz Krimuldas novada Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas 

komisijas 2018.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1,  

 

 balsojot, ar 7 balsīm (Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis 

Krieviņš, Linards Kumskis, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa,) par, pret 1(Jānis Eisaks), atturas 

4(Zane Berdinska, Erlends Eisaks, Gatis Megris, Mārtiņš Zemītis), DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt novada domes apbalvojumam „Goda novadnieks”  Juri Salmiņu. 

2. Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai nodrošināt izvirzītā kandidāta 

informēšanu atbilstoši Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas nolikumam. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1.lapas. 
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17. 

Par  pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  

 (Ziņo: L. Kumskis 

Debatēs:J.Krieviņš) 

           

 balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks,  Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt. 

18. 

Par amatu savienošanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

Krimuldas novada Dome, izskatot Olitas Liekniņas 2018.gada 26.oktobra iesniegumu 

par lūgumu atļaut savienot Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Cēsu 

novada bāriņtiesas locekles amatu, 

[..] 

 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris,  Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 1(Jānis Eisaks), 

DOME NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Olitai Liekniņai, [..], savienot Krimuldas novada domes Bāriņtiesas 

priekšsēdētājas amatu ar Cēsu novada bāriņtiesas locekles amatu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 13.novembrī  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 13.novembrī plkst.1500 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 15.novembrī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 21. novembrī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 30.novembrī plkst. 1000. 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 


