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Pēc saņemtā priekšlikuma domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina: 

 

darba kārtībā iebalsot: 

 

 atklāti balsojot ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 

Eisaks, Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 

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

 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 atklāti balsojot ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 

Eisaks, Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 

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

 

19. Par grozījumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

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

apstiprināšanu 

 

 atklāti balsojot ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 

Eisaks, Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 

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

 

20. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Krimuldas novadā” apstiprināšanu 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

 

1. Izpilddirektora informācija 

2. Par plantācijas meža ieaudzēšanu īpašumā  “Priednieki”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā 

3. Par ēku(būvju) uzņemšanu bilancē 

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

5. Par īres līgumiem 

6. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada 

pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Entalpija-2” 

7. Par dāvinājuma pieņemšanu 

8. Par individuālās apkures ierīkošanu 

9. Par grozījumiem “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” 

10. Par grozījumiem “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu 

sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)” 

11. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

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

13. Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2018.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris)  

14. Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem apstiprināšanu 

15. Par grozījumiem budžetā 

16. Par personas ievietošanu veco ļaužu namā „Krimulda” 
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17. Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

19. Par grozījumu Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

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

20. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Krimuldas novadā”  

 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un notiekošo 

pašvaldībā. 

2. 
Par plantācijas meža ieaudzēšanu īpašumā  “Priednieki”,  

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere) 

 

 Izskatot PERSONAS, 2018.gada 28.augusta  iesniegumu, ar lūgumu dot piekrišanu  

plantācijas meža ierīkošanai 3.6 ha platībā, īpašuma „Priednieki” zemes vienībā ar  kad. 

apz.6656 006 0147,  DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums  ar nosaukumu „ Priednieki”, kad. Nr. 6656 006 0147, saskaņā 

ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr. 375 datiem pieder PERSONAI. Īpašums sastāv no divām zemes 

vienībām ar kopējo platību 20,0 ha. Uz zemes vienības ar  kad. apz. 6656 006 0147, 

platība 13,2 ha atrodas mājīpašums. Zemes vienība ar kad. apz. 6656 002 0322, platība 

6,8 ha,  ir neapbūvēts. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, īpašniece vēlas 

plantācijas mežu ierīkot 3,6 ha platībā, vecā augļu dārza teritorijā.  

2. Saskaņā ar VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi uzturēto digitālo 

meliorācijas kadastru un zemes “Priednieki” zemes robežu plānu, zemes vienība ar 

kad. apz. 6656 006 0147, nav meliorēta. 

3. Saskaņā ar informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība zemes vienībā ar kad. apz. 6656 006 

0147,  īpašumā “Priednieki” ir 49 balles. 

4. Saskaņā ar 2016. gada 29.jūlija Krimuldas novada saistošo  noteikumu Nr.5 

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

atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L) un  Mežu (M)  teritorijā. 

5. Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”54.punktu, lauksaimniecības teritorija (L) ir 

funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa 

racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar 

to saistītajiem pakalpojumiem. Noteikumu 56.1.punkts noteic, ka lauksaimniecības 

teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidu- mežsaimnieciska izmantošana. 

6. 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 
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nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne, bet kokaugu stādījumu 

ierīkošana  meliorētajās platībās notiek atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām. 

7. Saskaņā ar meža likuma 1.panta pirmās daļas 39.punktu, plantāciju meži ir ieaudzētas, 

īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes. 

8. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija  noteikumu Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža     

ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 26.punktu, īpašuma “Priednieki” zemes 

vienībā ir iespējama plantācijas meža ieaudzēšana. Noteikumu 29.punktā ir noteikta 

kārtība kādā reģistrē plantāciju mežu valsts mežu dienestā. 

 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likuma 10.panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2012.gada 2.maija  noteikumu Nr.308 “Meža 

atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 26.punktam, 2016. gada 

29.jūlija Krimuldas novada domes saistošo  noteikumu Nr.5 „Krimuldas novada teritorijas 

plānojums no 2016.gada” daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 488.punktu, 

 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Piekrist plantācijas meža ieaudzēšanai 3.6 ha platībā lauksaimniecības zemē, īpašuma  

„Priednieki ”, kad. Nr. 6656 006 0147, zemes vienībā  ar kad. apz. 6656 006 0147, 

īpašuma kopējā platība 20,0 ha. 

2. Īpašniekam veikt visas darbības, plantācijas meža ierīkošanai, atbilstoši  Ministru 

kabineta 2012.gada 2.maija  noteikumu Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” prasībām. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par ēku(būvju) uzņemšanu bilancē 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

1.§ 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.2.punktu un  izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

sarakstu un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Ar Krimuldas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumu, protokols Nr. 3, p.22, 

nolemts Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē uzņemt dzīvokli nr. 11, 

daudzdzīvokļu mājā “Silavas”, Lodē, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kas sastāda 

373/9026 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. 

2. Ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju funkcionāli saistītas ēkas: šķūnis,  kad. apz. 

66560060031002, kūts, kad. apz. 66560060031003 un kūts, kad. apz. 

66560060031004. Ar dzīvokli funkcionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa 

domājamai daļai, nav uzņemtas Krimuldas novada domes bilancē. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikumiem, 1995.gada 24.janvāra Aktu par Lēdurgas pagasta 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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likvidējamās paju sabiedrības “Atmoda” sociālās nozīmes objektu nodošanu-pieņemšanu, 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2018.gada 26.janvāra Atzinumu “Par ēkas 

domājamo daļu aprēķinu” Nr. 9-1/R/66, Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokli Nr. 11, adrese “Silavas”-11, 

Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 006 0031 001 011, funkcionāli saistītās 

palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai,  373/9026 domājamo daļu apmērā: 

1. šķūni, kad. apz.,66560060031002, kadastrālā vērtība EUR 389,00; Informācija par 

ēku(būvi): 

1.1. ēkas (būves) kopējā platība  140,1 m², stāvu skaits – 1;  

1.2. būves pamati – monolītais dzelzsbetons; 

1.3. būves ārsienas –koka karkasa konstrukcijas; 

1.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

 

2. kūti, kad. apz.66560060031003, kadastrālā vērtība EUR 528,00; Informācija par 

ēku(būvi): 

2.1. ēkas (būves) kopējā platība  180,7m², stāvu skaits – kūts ar virsbūvi; 

2.2.  būves pamati – monolītais dzelzsbetons; 

2.3. būves ārsienas –silikātķieģeļi; koka karkasa konstrukcijas; 

2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

3. kūti, kad. apz.,66560060031004, kadastrālā vērtība EUR 647,00; Informācija par 

ēku(būvi): 

3.1. ēkas (būves) kopējā platība  178,2m², stāvu skaits – kūts ; 

3.2. būves pamati – monolītais dzelzsbetons; 

3.3. būves ārsienas –silikātķieģeļi; koka karkasa konstrukcijas; 

3.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

 

 

2.§ 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.2.punktu un  izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

sarakstu un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr. 271 6 datiem, Krimuldas novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz dzīvokli Nr. 6   dzīvojamā mājā “Ciema padome”, Lēdurgā, Lēdurgas 

pagastā un ar dzīvokli saistītām palīgēkām:  malkas šķūni, kad. apz. 66560020488003 

un šķūni, kad. apz. 66560020488002, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai. 
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2.  Ar dzīvokli funkcionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, nav 

uzņemtas Krimuldas novada domes bilancē. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikumiem, Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

 

Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 6, adrese “Ciema 

padome”-6, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 66569000145, funkcionāli 

saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai,  868/4930 domājamo daļu apmērā: 

1. šķūni, kad. apz.,66560020488002, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā 

īpašuma sastāvam EUR 11,62; Informācija par ēku(būvi): 

1.1. ēkas (būves) kopējā platība  38,7 m²;  

1.2. būves pamati –dzelzsbetons; 

1.3. būves ārsienas –kokmateriāli; 

1.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

2. malkas šķūni, kad. apz.,66560020488003, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši 

nekustamā īpašuma sastāvam EUR14,09; Informācija par ēku(būvi): 

2.1. ēkas (būves) kopējā platība 46,7m²; 

2.2. būves pamati – dzelzsbetons; 

2.3. būves ārsienas –kokmateriāli; 

2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

3.§ 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.2.punktu un  izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

sarakstu un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr. 271 8 datiem, Krimuldas novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz dzīvokli Nr. 8   dzīvojamā mājā “Ciema padome”, Lēdurgā, Lēdurgas 

pagastā un ar dzīvokli saistītām palīgēkām:  malkas šķūni, kad. apz. 66560020488003 

un šķūni, kad. apz. 66560020488002, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai. 

2.  Ar dzīvokli funkcionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, nav 

uzņemtas Krimuldas novada domes bilancē. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikumiem, Attīstības komitejas atzinumu, 
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 balsojot, ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 8, adrese “Ciema 

padome”-8, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 66569000146, funkcionāli 

saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai,  766/4930 domājamo daļu apmērā: 

1. šķūni, kad. apz.,66560020488002, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā 

īpašuma sastāvam EUR 10,25; Informācija par ēku(būvi): 

1.1. ēkas (būves) kopējā platība  38,7 m²;  

1.2. būves pamati –dzelzsbetons; 

1.3. būves ārsienas –kokmateriāli; 

1.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

2. malkas šķūni, kad. apz.,66560020488003, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši 

nekustamā īpašuma sastāvam EUR12,43; Informācija par ēku(būvi): 

2.1. ēkas (būves) kopējā platība 46,7m²; 

2.2. būves pamati – dzelzsbetons; 

2.3. būves ārsienas –kokmateriāli; 

2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

 

4.§ 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.2.punktu un  izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

sarakstu un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 644 1 datiem, Krimuldas novada pašvaldībai 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr. 1   dzīvojamā mājā “Gaismas”, Raganā, 

Krimuldas pagastā un ar dzīvokli saistītām palīgēkām:  diviem šķūņiem ar  kad. apz. 

80680070333002 un kad. apz. 80680070333003, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai. 

2.  Ar dzīvokli funkcionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, nav 

uzņemtas Krimuldas novada domes bilancē. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikumiem, Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 1 adrese 

“Gaismas”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 80689000658, funkcionāli 

saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai,  5060/17272 domājamo daļu apmērā: 
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1. šķūni, kad. apz. 80680070333002, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā 

īpašuma sastāvam EUR 205,95; Informācija par ēku(būvi): 

1.1.         ēkas (būves) kopējā platība 73,2 m²;  

1.2.         būves pamati –laukakmens; 

1.3.         būves ārsienas –kokmateriāli; 

1.4.         būves jumts- azbestcements. 

2. šķūni, kad. apz. 80680070333003, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā 

īpašuma sastāvam EUR92,58; Informācija par ēku(būvi): 

2.1.        ēkas (būves) kopējā platība 73,2 m²;  

2.2.        būves pamati –dzelzsbetons; 

2.3.        būves ārsienas –kokmateriāli; 

2.4.        būves jumts- azbestcements. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

4. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

 Izskatījusi PERSONAS, 2018.gada 18.septembra iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes 

nomu pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošā  zemes gabalā “Dārziņi Turaidā”, kad. apz. 8068 

009 0290 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, 2018.gada 17.septembra Attīstības 

komitejas atzinumu,   

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Ar 2018.gada 1.oktobri izbeigt 2015.gada 11.maija  zemes nomas līgumu Nr.17-17/10, 

ar PERSONU  par 0,06 ha zemes nomu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

5. 

Par īres līgumiem 

(Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

1.§ 

 Starp Krimuldas novada domi un PERSONU 2018.gada 3.septembrī noslēgta 

Vienošanās Nr. 2 dzīvojamās telpas īres līgumam Nr. 161.15/7-6, par dzīvokļa Nr. 11 uz 

nenoteiktu laiku, īri,  dzīvojamā mājā ar adresi “Centrs 38”, Sunīši, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov. Lai nodrošinātu racionālāku telpu izmantošanu, īrnieks tiek pārcelts atpakaļ 

uz dzīvokli nr. 10,  dzīvojamā mājā ar adresi “Centrs 38”, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov.. 

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

pirmās daļas 27.punktu,  likuma “Par dzīvojamo telpu īri”, 2.,10., 11.pantu,  6.panta pirmo 

daļu, Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada 
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pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (protokols 

Nr. 8, p.21), 2018.gada 17.septembra  Mājokļu komisijas lēmumu, 2018.gada 17.septembra 

Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

 Ar 2018.gada 1.oktobri noslēgt īres līgumu ar PERSONU par pašvaldībai piederošā 

dzīvokļa ar adresi “Centrs 38”-10, Sunīšos, Krimuldas pagastā,  Krimuldas novadā,  īri uz  

nenoteiktu laiku. 

1. Juridiskai nodaļai nodrošināt  īres līguma sagatavošanu 

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

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, 

Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

2.§ 

 Krimuldas novada domē 05.01.2018  tika saņemts PERSONAS, iesniegums par 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu. Izvērtējot Krimuldas novada domes 

rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, DOME KONSTATĒ: 

[..] 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Izīrēt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo divistabu dzīvokli ar 

adresi “Veceikaži”-6, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 003 0082 023 

006, platība 39,3 m², noslēdzot īres līgumu uz 1(vienu) gadu. 

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija 

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot dzīvokļa īres līgumu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās. 

4. Līdz apkures sezonai nodrošināt dūmvada un krāsns pārbaudi, pieaicinot sertificētu 

skursteņslaucītāju. 

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

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

6. 

Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada 

pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ENTALPIJA-2” 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Krimuldas novada dome, lai nodrošinātu pašvaldībai piederošo telpu Saules iela 1A, 

Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kurā atrodas SIA “Krimuldas doktorāts” un 

Krimuldas novada būvvalde, siltumapgādi, 2018.gada pavasarī iegādājās jaunu centrālās 

apkures ūdens sildāmo katlu ar jaudu 80kW(astoņdesmit kilovatu) ar granulu degli EE 

Unimax 60, automātika MZTK ar automātisko aizdedzināšanu, 3 drošības sensoriem, 
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automātisko attīrīšanas sistēmu deglim (kaskādes veida kustīgo ārdu sistēma), padeves 

transportieris 1,5m , flanci un granulu bunkurs 500kg . 

             Lai nodrošinātu efektīvu Krimuldas novada pašvaldības deleģēto autonomo funkciju 

izpildes organizēšanu SIA “Entalpija-2” un optimizētu finanšu līdzekļu plūsmu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)apakšpunktu, 15. panta ceturto daļu, un 

“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta 

otrās daļas 5)apakšpunktu, 5.panta trešo un sesto daļu,  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

1. Ar 01.10.2018. nodot bezatlīdzības lietošanā Krimuldas pašvaldībai piederošo mantu - 

centrālās apkures ūdens sildāmo katlu LT-AK80GM ar jaudu 80kW(astoņdesmit 

kilovatu) ar granulu degli EE Unimax 60, automātika MZTK ar automātisko 

aizdedzināšanu, 3 drošības sensoriem, automātisko attīrīšanas sistēmu deglim 

(kaskādes veida kustīgo ārdu sistēma), padeves transportieris 1,5m , flanci un granulu 

bunkurs 500kg, kas atrodas Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas 

novads Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ENTALPIJA-2”, reģ. Nr. 40003158864. 

2. Lēmuma 2. p. norādītā manta izmantojama Krimuldas pašvaldības autonomās 

funkcijas – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes izpildes nodrošināšanai. 

3. Noteikt lēmuma 2. p. norādītās mantas bezatlīdzības nodošanā termiņu 5 gadi, t.i. līdz 

2023.gada 30.septembrim. 

4. Lēmuma 2. p. norādītā manta atdodama Krimuldas novada pašvaldībai Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „ENTALPIJA-2” likvidācijas gadījumā vai lēmuma 3. punktā 

norādītās autonomās funkcijas izpildes deleģēšanas gadījumā citai trešajai personai. 

5. Juridiskajai nodaļai sagatavot  līgumu par pašvaldībai piederošās mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumu”. 

6. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

7. 

Par dāvinājuma 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 

28.08.2018. iesniegumu ar reģistrācijas Nr. 1323 par atļauju iekļaut bibliotēkas fondā lasītāju 

dāvinātās grāmatas 4 eksemplārus par kopējo summu EUR 26.13 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ : 
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Atļaut pieņemt Krimuldas novada Krimuldas bibliotēkai lasītāju dāvināto grāmatu 4 

(četrus) eksemplārus 26.13 EUR (Divdesmit seši eiro 13 centi) 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 Lēdurgas bibliotēkas vadītājas Konstantīnas Jēkabsones 

18.09.2018. iesniegumu ar reģistrācijas Nr. 1430 par atļauju pieņemt iedzīvotāju dāvinātās 

grāmatas 11 eksemplārus par kopējo summu 67.00 EUR 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

 Atļaut pieņemt Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēkai lasītāju dāvināto grāmatu 11 

(vienpadsmit) eksemplārus 67 EUR (Sešdesmit septiņi eiro) vērtībā. 

 

 

3.§ 

 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 Lēdurgas bibliotēkas vadītājas Konstantīnas Jēkabsones 

14.09.2018. iesniegumu  par atļauju pieņemt Dabas aizsardzības pārvaldes dāvinātās grāmatas 

6 eksemplārus par kopējo summu 18.00 EUR 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Atļaut pieņemt Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēkai Dabas aizsardzības pārvaldes 

dāvināto grāmatu 6 (sešus) eksemplārus 18 EUR (Astoņpadsmit eiro) vērtībā. 

 

 

4.§ 

 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 Atmodas bibliotēkas vadītājas Anitas Cebles 14.09.2018. 

iesniegumu  par atļauju pieņemt Dabas aizsardzības pārvaldes dāvinātās grāmatas 6 

eksemplārus par kopējo summu 18.00 EUR 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

Atļaut pieņemt Krimuldas novada Atmodas bibliotēkai Dabas aizsardzības pārvaldes 

dāvināto grāmatu 6 (sešus) eksemplārus 18 EUR (Astoņpadsmit eiro) vērtībā. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

8.  
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Par individuālās apkures ierīkošanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 1.§ 

 Izskatījusi PERSONAS  03.09.2018. iesniegumu atļaut ierīkot autonomo dabas gāzes 

apkuri daudzdzīvokļu mājā Straupes iela 2 dzīvoklis 40, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., 
 

 atklāti balsojot ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 

Eisaks, Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 

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

 

 Neiebilst, ka PERSONA ierīko viņai piederošajā  īpašumā Straupes iela 2 dzīvoklis 

40, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., autonomo gāzes apkuri, saskaņojot ar: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

A/S “Gaso”. 

2.§ 

 

 Izskatījusi PERSONAS  21.09.2018. iesniegumu atļaut ierīkot autonomo dabas gāzes 

apkuri daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 2 dzīvoklis 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., 
 

 atklāti balsojot ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 

Eisaks, Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 

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

 

 Neiebilst, ka PERSONA ierīko viņai piederošajā  īpašumā Skolas iela 2 dzīvoklis 4, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., autonomo gāzes apkuri, saskaņojot ar: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

A/S “Gaso”. 

 

 

9. 

Par grozījumiem “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” 

 ( Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma) 

 

             Izskatījusi Attīstības nodaļas sagatavotos grozījumus 28.04.2014. ar Krimuldas 

novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr.5,11.p.) apstiprinātos noteikumos “Noteikumi kā tiek 

piešķirts Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu 

līdzfinansētiem projektiem” 

 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1.Veikt grozījumus noteikumu “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada    

pašvaldības līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem”: 

1.1. 3.1.2.2.punktā, izsakot to  šādā redakcijā: “paredzamā projekta izmaksas – tāme 

(2.pielikums), norādot finansējuma avotus un nepieciešamo summu no Pašvaldības, 

pašfinansējums, finansējuma procentuālais  sadalījumu”; 
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1.2. 3.2.punktā: “Punktā 3.1. minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā Krimuldas 

novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, 

Raganā, vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144”; 

1.3. 3.3.punktā: “Atbalsta pretendentu pieteikumus par finanšu pieprasījumu 

nākošajam budžeta gadam iesniedz Pašvaldībā līdz kārtējā kalendārā gada 30. oktobrim. 

Ja pieteikumi tiek iesniegti vēlāk, tad tie tiek atbalstīti pašvaldībai pieejamā finansējuma 

apmērā”; 

1.4. 4.6.punktā “4.6. Iesnieguma un atskaites veidlapu paraugi tiek publiskoti  

Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā 

”Projekti””. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

10. 

Par grozījumiem “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu 

sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)” 

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un izskatījusi Attīstības 

nodaļas sagatavotos grozījumus 30.06.2014. ar Krimuldas novada domes sēdes lēmumu (prot. 

Nr.7, 20p.) apstiprinātos noteikumos “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)”: 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

 

1.Veikt grozījumus noteikumos “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)”,: 

1.1.  1.4. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Organizācija iesniedzot pieprasījumu 

saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, dod piekrišanu savu personas datu 

apstrādei un, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar konkursa 

norisi pašvaldības informatīvajā izdevumā „Krimuldas novada Vēstis”, pašvaldības 

mājaslapā un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos un citos masu 

informācijas līdzekļos”.  

1.2.  1.5. punktu izsakot to  šādā redakcijā: Publicitāti par projektu aktivitātēm 

sagatavo Organizācija, iesniedzot Organizācijas sagatavotu informāciju publicēšanai 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Krimuldas novada Vēstis”, pašvaldības mājaslapā, 

pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos un citos masu informācijas līdzekļos.” 

1.3.  2.2. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Līdzfinansējumu var piešķirt atbalsta 

pretendenta projektiem/aktivitātēm (turpmāk – projekti), kuras atbilst norādītajiem 

kritērijiem: 

2.2.1 sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu realizācijai Krimuldas novada 

administratīvajā teritorijā;; 
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2.2.2 tie nesīs labumu Krimuldas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai) un to rezultāts 

būs publiski pieejams; 

2.2.3 tās veicinās Krimuldas novada sociāli ekonomisko attīstību un tās ir saistītas ar 

kādu no jomām: Krimuldas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, novada 

iedzīvotāju izglītību, kultūras attīstību, kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, tautas 

jaunrades attīstību, iedzīvotāju veselības aprūpi, sportu, veselīga dzīvesveida 

veicināšanu, palīdzību sociālā riska grupām, sabiedriskās kārtības uzlabošanu, bērnu 

tiesību aizsardzību, vides aizsardzību, tūrisma attīstību un citām jomām, kuru finansiāla 

atbalstīšana ietilpst pašvaldības funkcijās; 

2.2.4 pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas Organizācijām; 

2.2.5 līdzfinansējumam fondu un citu organizāciju projektos, to daļās lielāka 

finansējuma piesaistei.” 

1.3. 2.3.2. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Organizāciju darbinieku atalgojumam, 

izņemot, ja projekta ietvaros tiek apmaksātas lektora lekcijas vai ekspertiem par 

slēdzienu sniegšanu”; 

1.4. 3.1.3.2. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “plānotais projekta budžets – 

tāme (2.pielikums), norādot finansējuma avotus un nepieciešamo summu no 

Pašvaldības, pašfinansējumu, finansējuma procentuālo sadalījumu”; 

1.5. 3.2. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Punktā 3.1.minētie dokumenti jāiesniedz 

1 eksemplārā Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klientu 

apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā, vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada 

dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144.”; 

1.6. 3.3. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Organizācijas pieteikumus par 

līdzfinansējuma pieprasījumu nākošajam budžeta gadam iesniedz Pašvaldībā līdz 

kārtējā gada 31.oktobrim.” 

1.7. Papildinot ar 4.2.punktu “Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem 

Krimuldas novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta īstenošanu.” 

1.8. 4.7. punktu izsakot to  šādā redakcijā: “Iesnieguma un atskaišu paraugu formas 

tiek publiskotas  Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv 

sadaļā ”Projekti”.” 

1.9. 1.pielikums papildināts iekļaujot pieteikumā: “Organizācijas reģistrācijas nr. un 

Projekta rezultāti/sasniedzamie rādītāji”. 

1.10. Pievienots 2.pielikums Krimuldas novada domes  30.06.2014. noteikumiem 

„Par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām 

(biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” Projekta budžets (EUR) / 

Tāme. 

1.11. 3.pielikums papildināts iekļaujot atskaitē: “Projekta rezultāti/sasniegtie rādītāji 

un (ja tiek organizētās lekcijas, izglītojoši pasākumi, jāpievieno dalībnieku saraksts)”: 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

11. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1.§ 

 

Krimuldas novada domē saņemts Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretāra 

K.Kuļikova 24.08.2018. iesniegums  ar reģistrācijas Nr. 1310 par finansiālu atbalstu 

Krimuldas novada motosportista PERSONAS startam Baltijas Spīdveja līgas sacensībās, kas 

norisināsies 15.-16.09.2018. Varkaus Speedway Stadium Somijā. PERSONA ir viens no šī 
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brīža vadošajiem jaunajiem braucējiem Latvijā. Iesniegums izskatīts  11.09.2018. Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas un 17.09.2018. Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Atbalstīt PERSONU dalību Baltijas Spīdveja līgas sacensībās, kas norisināsies 15.-

16.09.2018. Varkaus Speedway Stadium Somijā un piešķirt Latvijas Motosporta 

federācijai 150 EUR (Viens simts piecdesmit eiro).  

2. Naudas līdzekļus 150 EUR (Viens simts piecdesmit eiro) piešķirt no  pamatbudžeta 

līdzekļiem „Sporta pasākumi” (08120) (EKK 2279). 

 

 

2. § 

Krimuldas novada domē saņemts  Krimuldas vidusskolas 2.b klases audzinātājas, 

sporta skolotājas un vecāku pārstāvja 29.08.2018. iesniegums  par finansējuma piešķiršanu 

sporta kreklu iegādei projekta “ Sporto visa klase”  ietvaros. Viena krekla cena 11 EUR, 

nepieciešamo kreklu skaits – 16. Iesniegums izskatīts 11.09.2018. Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas un 17.09.2018. Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

 

1. Piešķirt Krimuldas vidusskolas 2.b klasei  naudas līdzekļus 176 EUR (Viens simts 

septiņdesmit seši eiro) apmērā sporta kreklu iegādei projekta “ Sporto visa klase” 

ietvaros. 

2. Uz krekliem drukāt Krimuldas novada logo.  

3. Naudas līdzekļus 176 EUR  (Viens simts septiņdesmit seši eiro) piešķirt no 

pamatbudžeta līdzekļiem „Sporta pasākumi” (08120)  (EKK 2312). 

3.§ 

 Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora 

Aivara Bunķa 10.09.2018. iesniegums ar reģistrācijas Nr. 1403 par papildus finansējuma 

piešķiršanu metālpūšamo instrumentu (2 kornetes) iegādei sakarā ar jauna mācību punkta 

atvēršanu E.Melngaiļa ielā 6, Lēdurgā un jaunu audzēkņu uzņemšanu jaunās licencētās un 

akreditētās metālpūšamo instrumentu spēles programmās. Nepieciešamais finansējums 720 

EUR (Septiņi simti divdesmit eiro). Iesniegums izskatīts  17.09.2018. Finanšu komitejas sēdē 

un atbalstīts. 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai (09511) finansējumu 720 EUR (Septiņi 

simti divdesmit eiro) metālpūšamo instrumentu (2 kornetes) iegādei (EKK 52323). 
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2. Naudas līdzekļus 720 EUR (Septiņi simti divdesmit eiro) piešķirt no pamatbudžeta 

līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” (01890) (EKK 

2275). 

4.§ 

Krimuldas novada domē saņemts Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores 

Maijas Kalniņas 21.09.2018.iesniegumu par finansējuma piešķiršanu no 2018.gada 

1.septembra  pagarinātās  dienas grupas pedagogu un direktora vietnieka ( 0.5 likmes) 

atalgojuma nodrošināšanai no 01.09.2018.- 31.12.2018. Iesniegums izskatīts un atbalstīts. 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1.  Piešķirt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai (09213p) finanšu līdzekļus EUR 1007 

(viens tūkstotis septiņi euro) apmērā pedagogu darba algai (EKK 1119),darba devēja 

sociālās apdrošināšanas iemaksas ( EKK 1210), EUR 243 (divi simti četrdesmit trīs 

euro). 

2. Naudas līdzekļus EUR 1007 (viens tūkstotis septiņi euro) (EKK 1119) un EUR 243 

(divi simti četrdesmit trīs euro) (EKK 1210), piešķirt no Krimuldas domes 

pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” 

(01890). 

5.§ 

Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas novada bāriņtiesas lēmums 16.05.2018. 

ar reģistrācijas Nr. 1-6/19-2018 par PERSONAS ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā. [..] 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Piešķirt Norēķiniem  par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem (budžeta funkcija 10921) 2021 EUR (Divi tūkstoši divdesmit viens 

eiro) apmērā  PERSONAS uzturēšanas izmaksu segšanai Kokneses ND ĢAC 

Dzeguzīte 16.05.2018.-10.08.2018. (EKK 7210).  

2. Naudas līdzekļus 2021 EUR (Divi tūkstoši divdesmit viens eiro) piešķirt no  

budžeta funkcijas  Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (01890) (EKK 2275 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

12. 

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”, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 17.09.2018. 

atzinumu, 
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balsojot, ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, 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”: 

 

Grozīt 2.pielikumu:  

 

1. Ar 01.09.2018. izveidot amata vienību: 

 

Ielu, teritoriju apsaimniekošana  -  “apkopējs” 0.35 amata likmes, kas veido 14 

stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1(vienu) amata likmi 430 EUR  (četri 

simti trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī. 

 

2. Lēmuma 7.punktu  izteikt šādā redakcijā:  

 

  Ar 01.09.2018., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445  

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt: 

 

7.1. pirmsskolas izglītības iestāžu “Krimulda”, “Ezerciems” un Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogiem, logopēdiem, ka 1(viena) 

amata likme ir EUR 710 (septiņi simti desmit euro, 00 centi)”, 

 

7.2.Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas sociālajam pedagogam, pagarinātās 

dienas grupas skolotājam, bibliotekāram, ka 1(viena) amata likme ir EUR 710 

(septiņi simti desmit euro, 00 centi)”, 

 

7.3.pirmsskolas izglītības iestāžu “Krimulda” un “Ezerciems” izglītības  

metodiķim, ka 1(viena) amata likme ir EUR 785 (septiņi simti astoņdesmit pieci 

euro, 00 centi)”, 

 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

13. 

Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2018.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris)  

(Ziņo: L. Kumskis) 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” pielikumiem Nr. 6., 7. un 9., kā arī ar 

22.01.2010. Krimuldas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.1,10.p.) apstiprinātajiem 

noteikumiem „Par kārtību kādā sadala mērķdotāciju pedagogiem”  un to grozījumiem, 

 

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ : 
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1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2018.gada 4 

mēnešiem (septembris-decembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 37020 apmērā sadalīt atbilstoši 

normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2018.gada 

01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

kvalitātes piemaksām EUR 1004 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes 

pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.gada 

01.septembri. 

 

  

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. PII Krimulda 22476 447 22923 

1.2. PII Ezerciems 7604 557 8161 

1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas PII grupa 

6940  6940 

  37020 1004 38024 

 

2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada 4 mēnešiem (septembris-

decembris) EUR 211424 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās 

izglītības iestādēs uz 2018.gada 01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu 

darba kvalitātes piemaksām EUR 444 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes 

pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.gada 

01.septembri. 

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. Krimuldas vidusskola 182996 316 183312 

1.2. Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskola 

28428 128 28556 

  211424 444 211868 

 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu 

piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos 

noteiktajā kartībā.  

 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2018.gada 4 

mēnešiem (septembris-decembris) interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 10840 

apmērā interešu izglītības programmu realizēšanai skolās. Piešķirto mērķdotāciju 

interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 16 apmērā sadalīt 

atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju 

iesniegtajām ziņām uz 2018.gada  01.janvāri. 

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 
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1.1. Krimuldas vidusskola 9110 16 9126 

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 

1730  1730 

  10840 16 10856 

 

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu 

vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

14. 

Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību  

savstarpējiem norēķiniem apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

Krimuldas novada dome ir izskatījusi izdevumu tāmes izmaiņas par viena skolēna un 

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa izmaksām Krimuldas novada izglītības iestādēs no 

2018.gada 1.septembra.  

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

Erlands Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem pēc naudas 

plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadam no 

1.septembra sekojoši: 

 

 

Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     77.56  

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   200.62 

PII Krimulda EUR/mēnesī   183.57 

PII Ezerciems EUR/mēnesī   304.15 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

15. 

Par grozījumiem budžetā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Meistere) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Finanšu komitejas 20.06.2018.  

atzinumu, 

 

 balsojot, ar 11 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa)par, pret nav, atturas 1(Erlends Eisaks), DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.8  “Grozījumi Krimuldas 

novada 29.12.2017. Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Krimuldas novada 

pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 

 
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

16. 

Par personas ievietošanu veco ļaužu namā „Krimulda” 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Bebre. 

Debatēs: J.Salmiņš, N.Bokšs) 

 

 [..] 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1.lapas. 

 

17. 

                      Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Bebre. 

Debatēs: J.Salmiņš, N.Bokšs) 

[..] 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

18. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 Izskatot Krimuldas novada domes priekšsēdētāja Linarda Kumska 2018.gada 

27.septembra iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  piešķiršanu, 

 

 balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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 

22.10.2018. līdz 25.10.2018. ieskaitot, atstājot neizmantotu atvaļinājuma daļu 1 

kalendāro nedēļu un 2 darba dienas. 

 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma laikā veic 

priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis. 
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19. 

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

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

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

   

 Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas 2018.gada 

18.septembra atzinumu Nr.1-18/8143, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta 2.daļas 91. punktu, 2.1 daļu,3.panta 14. 16.daļu, 9.panta otro daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.9 “Grozījums Krimuldas novada 

27.07.2018. Saistošajos noteikumos 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. 

 

20. 

Par grozījumiem 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) 

 

              Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas 2018.gada 

19.septembra atzinumu Nr.1-18/8143,kurā ir izteikti iebildumi, ka  “atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 7.panta pirmajai daļai, pašvaldība ir dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, 

līdz ar to pašvaldības rīcībā ir informācija par tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušām personām. Vienlaikus, ja sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogramma(SOPA), kuru pašvaldības izmanto, ir pieslēgta Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmai, pašvaldībai ir pieejama informācija arī par 

personām noteikto invaliditāti, pensijām. Tāpat pašvaldībai ir pieeja Iedzīvotāju reģistra 

datiem un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai. 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir 

vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonu labā, bet 10.panta astotā daļa nosaka, ka valsts 

pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonām. Savukārt, atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 59.panta otrajai daļai, ja iestādei nepieciešama informācija ir 

nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati 

nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. 

Līdz ar to nav saskatāms tiesisks pamatojums saistošajos noteikumos paredzēt pienākumu 

nodokļa maksātājiem, kam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir paredzēti nodokļa 

atvieglojumi, iesniegt iesniegumu par atvieglojuma piemērošanu un saistītos dokumentus., ja 

atvieglojuma saņemšanu pamatojoša informācija ir pašvaldības rīcībā…..” 

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

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  
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 balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.10 “Grozījumi Krimuldas novada 

27.07.2018. saistošajos noteikumos 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. 

 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 9.oktobrī  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 9.oktobrī plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 11.oktobrī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.oktobrī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 26.oktobrī plkst. 1000. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.38 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 


