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Reģ. Nr. 90000068799 

Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  LV-2144    Tālr. 67976057; 67978521, 
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SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

29.06.2018. Nr. 6 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

Zane Berdinska, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks,  

Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, 

Ingus Kauliņš, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis,   

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa,  

Ziedonis Skrivļa, 

 

Sēdē nepiedalās deputāte: 

Gatis Megris- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Mārtiņš Treijs- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Mārtiņš Zemītis- tiešo darba pienākumu dēļ. 

 

Sēdē piedalās: 

 

Laimonis Ozols- izpilddirektors, 

Rita Deiča - juridiskās nodaļas vadītāja, 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja, 

Anita  Viškere – zemes lietu speciāliste, 

Diāna Daktere- teritorijas plānotāja,  

Inga Kerzuma- Attīstības nodaļas vadītājas p.i., 

Ināra Krasovska- Lauksaimnieku konsultante, 

Madara Liepiņa- Attīstības nodaļa, 

Līvija Ustupa- Krimuldas tautas nama vadītāja,  

Agrita Meistere- Finanšu nodaļas vadītāja, 

Andris Harkevics- Sociālā dienesta vadītājas p.i., 
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Ieva Barutina – SIA “ZAAO” 

 

 

Pēc saņemtā priekšlikuma domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina: 

 

darba kārtībā iebalsot: 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

 

27. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

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

 

28. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Inciemi”  

(kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā”,  

(kad. Nr.  8068 005 0260) Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 

apstiprināšanu 

3. Par  zemes  “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu 

4. Par ceļa servitūta nodibināšanu 

5. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra 

lēmumā “Par  zemes piekritību  pašvaldībai”,  protokols Nr. 12, 6.p., 

2& 

6. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Jaunvasariņas”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par īres līgumu pārtraukšanu 

9. Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikuma tehniskiem 

labojumiem 

10. Par ārkārtējas situācijas lauksaimniecībā izsludināšanas ierosināšanu 

11. Par Krimuldas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu 

12. Par līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu 

Krimuldas novadā 
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13. Par Krimuldas novada saistošo noteikumu “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas 

novadā” apstiprināšanu 

14. Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu no 

Krimuldas novada pašvaldības bilances 

15. Par pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu un uzņemšanu bilancē 

16. Par 29.09.2017.  lēmuma atcelšanu 

17. Par “Krimuldas novada domes 27.04.2018. lēmuma 

 “Par Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā” (protokols 

Nr.4, 2.p.) atcelšanu 

18. Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 

Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs”  

apstiprināšanu 

19.  Par pašvaldības apmaksātām pusdienām 

20. Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļa remontam Eikaži 1 

21. Par Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklējumos” iegādi 

22. Par dāvinājuma pieņemšanu 

23. Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām” (29.12.2017.prot. Nr. 14, 

26) 

24. Par grozījumiem budžetā 

25. Par individuālās apkures ierīkošanu 

26. Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

27. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

28. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

 
 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

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

pašvaldībā. 

2. 
Par detālplānojuma projekta  

nekustamajiem īpašumiem „Inciemi”  (kadastra Nr.8068 005 0066) un  

“Estrāde un bērnudārzs Inciemā”,  (kad. Nr.  8068 005 0260)  

Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, M.Steķe) 

 

  

Izskatot SIA “METRUM”, reģ.nr.40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, 

projekta vadītājas M. Blūmas iesniegto “Detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Inciemi”  (kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā”,  (kad. Nr.  8068 

005 0260) Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.”, detālplānojuma izstrādes vadītājas 
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atzinumu par detālplānojuma redakciju un publisko apspriešanu, Krimuldas novada DOME 

KONSTATĒJA: 

 

1. Nekustamie  īpašumi “Inciemi”  (kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un 

bērnudārzs Inciemā”  (kad. Nr.  8068 005 0260),  Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov. pieder Krimuldas novada pašvaldībai saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 182 un Nr. 

100000115015 datiem. 

2. Saskaņā ar spēkā esošo Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016.gada, kas 

sastāv no grafiskā pielikuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 

detālplānojuma teritorijas atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P), Mazstāvu apbūves 

teritorijā (DzM), Daudzstāvu apbūves teritorijā (DzD) un Dabas un apstādījumu 

teritorijā (DA). 

3. Detālplānojuma izstrāde  veikta, lai daudzdzīvokļu ēkām izdalītu uzturēšanai 

nepieciešamo platību, detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus 

atbilstoši nepieciešamajām dzīvojamām un publiskajām funkcijām, dabas pamatnes 

teritorijai un izstrādātu satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar 

piegulošajām teritorijām. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2014. gada 

14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39. punkts, kur noteikts, ka ciemu 

teritorijā detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā, lokālplānojumā paredzētajos 

gadījumos un ja plānota triju un vairāku jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību 

izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju 

apbūves teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) vai publiskās apbūves teritorija (P). 

4. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka arī 2008. gada 7.jūlija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu 

pievienošanu valsts autoceļiem” 1. un 2. punkts, kur noteikts, ka pašvaldību  ceļu 

pievienojumi valsts autoceļiem tiek veidoti atbilstoši izstrādātiem detālplānojumiem. 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119. punktu, izstrādes 

vadītājs sagatavoto detālplānojuma redakciju, sanāksmes protokolu, pārskatu par 

detālplānojuma izstrādi, priekšlikumus par izmaiņām detālplānojuma redakcijā, 

iesniedz izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.  
 

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmo daļu, 29. 

pantu, 31. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. un 119. 

punkta 119.1. apakšpunktu, Attīstības komitejas 2018. gada 14.jūnija sēdes atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Inciemi”  (kadastra Nr.8068 005 0066) un 

“Estrāde un bērnudārzs Inciemā”,  (kad. Nr.  8068 005 0260) Inciemā, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov.”,  detālplānojuma projektu. 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un Paziņojuma par 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu un paziņojumu par lēmuma 

pieņemšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Krimuldas 
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novada vēstis”, kā arī ievietot Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā 

www.krimulda.lv.  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par  zemes  “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas 

procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2002.gada 31.oktobra „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, kur teikts, ka valsts vai pašvaldības mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta pirmo un otro daļu, kur noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes 

vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas 

personas manta, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 8.panta otro daļu, kur teikts, ka  atsavināšanai paredzētā 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, bet  9.panta otrā daļā noteikts, ka institūciju, kura organizē 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109  

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu:  atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un nekustamā 

īpašuma “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pagasta  zemesgrāmatu apliecību uz pašvaldības vārda 

(nodalījums Nr.100000578675, kadastra Nr. 6656 005 0142), Attīstības komitejas 2018.gada 

14.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam -

meža zemes gabalam ar nosaukumu “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 

kopējā platība 7,2 ha , kad. apz. 6656 005 0066. 

2. Uzdot Izsoles komisijai pasūtīt nekustamā īpašuma “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pag., 

novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

 

Par ceļa servitūta nodibināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

Izskatot mērniecības materiālus, Krimuldas novada DOME KONSTATĒJA: 

1. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar 

nosaukumu un adresi “Vecbērzaines”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kura 

piekļūšanai nav nodibināts ceļa servitūts. 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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2. Piekļuve pie īpašuma “Vecbērzaines”, Lēdurgas pagastā ir iespējama pa īpašuma 

“Ķipkalni 1”, kad. Nr. 6656 002 0454 zemes vienībā ar kad. apz. 6656 002 0507 un 

īpašuma “Bērzaines”, kad. Nr. 6656 002 0182, zemes vienībā ar kad. apz. 6656 002 

0182, esošu ceļu, noslēdzot vienošanos ar abu zemju īpašniekiem par ceļa servitūta 

nodibināšanu. 

3. Likuma „Par autoceļiem” 6.¹ pants noteic, ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš 

ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš 

nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot 

braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. 

4. Lai sāktos servitūta tiesības, proti, apgrūtinājums vienai pusei un labums otrai pusei, 

servitūts jāieraksta apgrūtināmās personas zemesgrāmatā. Tikai pēc tam servitūts 

stājas spēkā un var izmantot tajā minētās tiesības. Taču apgrūtināmā persona var no 

ieraksta arī atteikties, ja ir pamatojums. 

5. Saskaņā ar  Civillikuma 1231.pantu, servitūtu nodibina ar likumu, ar tiesas 

spriedumu, ar līgumu vai testamentu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 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,  2018.gada 14.jūnija Attīstības komitejas 

atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

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.  

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.  

3. Izdevumus EUR 22,76 (kancelejas nodeva EUR 14,22 un parakstu apstiprināšana EUR 

8,54) ceļa servitūta reģistrēšanai Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumos Nr.100000215023 un Nr. 100000196612 sedz Krimuldas novada dome, 

EKK 2519. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar PERSONĀM. 

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

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā “Par  

zemes piekritību  pašvaldībai”,  protokols Nr. 12, 6.p., 2& 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 27.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās ”3.panta  piektās daļas 1. un 2.punktu, Administratīvā 

procesa likuma  72.pantu,   

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 001 0182, 6656 002 0313 un 6656 006 

0175 ir starpgabali  un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Krimuldas novada pašvaldības 

vārda. 

2. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz.  6656 002 0535 (“Degvielas uzpildes stacija”), 

6656 006 0113 (“Sprīdīši”) un 6656 006 0196 (“Paukas”) nav starpgabali, bet  ir 

piekrītošas Krimuldas novada pašvaldībai, kā zemes vienības, uz kurām izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un par kurām noslēgts zemes nomas līgums. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

6. 

Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Jaunvasariņas”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Izskatot SIA “Sundin Mežs”, reģ. Nr. 40103218549, adrese Cēsu iela 19, Valmiera,  LV-

4201, pilnvarotās personas Gunta Ādamsona  2018.gada 18.maija  iesniegumu, ar lūgumu dot 

piekrišanu  lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Jaunvasariņas”  zemes vienībā ar   

kad. apz. 6656 006 0197,  DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums „Jaunvasariņas”, kad. Nr.6656 006 0197, pieder sabiedrībai 

“Sundin Mežs”, Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000099944. Īpašums sastāv no vienas zemes 

vienības ar kopējo platību 9,9 ha, kad. apz.6656 006 0197. Zemes gabals ir 

neapbūvēts. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (pļava) aizņem 3,6 ha. 

2. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra izdrukas datiem, zeme “Jaunvasariņas”  nav 

meliorēta.  

3. Saskaņā ar VZD tematisko karti, transformējamā zemes vienības daļā, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība ir 20 balles. 

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

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

Lauksaimniecības teritorijā (L) un Mežu (M) teritorijā: 

4.1. Pašvaldības autoceļa Pūlīši- Jauncepļi  30m aizsargjoslā 

4.2. Tarupes aizsargjoslas teritorijā ; 

5. Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā noteikts, lai 

nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, 

aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts, ceļu zemes nodalījuma joslā ieaudzēt mežu.  

6. 2001.gada 10.aprīļa MK noteikumu Nr. 162  “Autoceļa aizsargjoslas noteikšanas 

metodika” 10.3.punktā noteikts, ka lai aizsargātu autoceļu no nevēlamas ārējās 

iedarbības, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam bez saskaņošanas ar autoceļa 

īpašnieku autoceļa aizsargjoslā aizliegts stādīt kokus un krūmus, cirst kokus.  

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

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

atļauta: 



8 

 

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. 

8. CL 1036.pantā noteikts, ka  Īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas 

tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. 

9. 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,   Civillikuma 1036.pantu,  Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmās 

daļas 1.punkta b) apakšpunktu, 2016. gada 29.septembra Krimuldas novada saistošo  

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” 488.punktu, 2018.gada 14.jūnija Attīstības komitejas 

atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1 (Juris Salmiņš), DOME NOLEMJ: 

 

1. Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai  īpašuma „Jaunvasariņas”, kad. Nr. 

6656 006 0197, zemes vienībā  ar kad. apz. 6656 006 0197, zemes vienības kopējā 

platība 9,9 ha. 

2. Lauksaimniecības zemes transformācija nav atļauta: 

2.1. Pašvaldības autoceļa aizsargjoslā; 

2.2. Regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorijā. 

3. Apmežojamā platība precizējama, veicot kadastrālo uzmērīšanu.  

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu 

sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā) . 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7. 

Par zemes iznomāšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Izskatot  PERSONAS, 2018.gada 11.jūnija iesniegumu par  zemes nomas līguma 

pagarināšanu uz zemes “Dārziņi Turaidā” daļu, DOME KONSTATĒ: 

1. Starp Krimuldas novada domi un PERSONU  2014.gada 9.jūnijā noslēgts zemes 

nomas līgums Nr. 108-2014, par pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes 

“Dārziņi Turaidā” daļas nomu 0,105 ha platībā. Nomas līguma termiņš 2018.gada 

1.janvāris. 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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2. [..] 

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

Krimuldas novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 8  “Par Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”   8.4., 10. un 18.1. punktu,  

2018.gada 14.jūnija Attīstības komitejas atzinumu,    

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Ar 2018.gada 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības ar nosaukumu “Dārziņi 

Turaidā”, Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,   kad. apz. 8068 009 0290, daļu 

0,105 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. 

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

0,004 euro/m2   un PVN. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 

 

8.  

Par īres līgumu pārtraukšanu 

Ziņo: (L. Kumskis) 

[..] 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 
 

 

 

 

 

9. 

Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošana” nolikuma tehniskiem labojumiem 

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Ķerzuma) 

 

 Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāte Ance Pētersone nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Konkursa nolikumā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana”, apstiprināts 27.04.2018. Krimuldas novada domes sēdē (prot. 

Nr.4,10.p.) nepieciešami tehniski labojumi: 

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

Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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balsojot, ar 11 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars 

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

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

 

 Precizēt  konkursa nolikumu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”, izsakot 4.6. un 4.9.punktus sekojošā redakcijā: 

 

4.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018.gada 6.augustam projektu iesniedzējiem pa 

pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami 

pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv, sadaļā „Projekti”. 

4.9. Projektu īstenošanas laiks ir no 2018.gada 6.augusta līdz 15.oktobrim. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

10. 

Par ārkārtējas situācijas lauksaimniecībā izsludināšanas ierosināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Krasovska) 

 

   Krimuldas novada dome 2018. gada 20. jūnijā (reģ. Nr. 980) ir saņēmusi Krimuldas 

novada lauksaimnieku un (reģ. Nr.981) Limbažu  zemnieku biedrības, reģistrācijas Nr. 

40008070148, vēstules, kurā viņi pievērsuši uzmanību ilgstošam sausumam Krimuldas 

novadā. Sausā un karsta laika dēļ lauksaimnieki var zaudēt vasarāju ražu vismaz 70% apmērā. 

Sausuma un karstuma ietekmē zālāju ražība ir samazinājusies vismaz par 50%, nopļautās 

platības ir izdegušas un ataug ļoti slikti, iesētie jaunie zālāji aug un attīstās ļoti nevienmērīgi, 

kā rezultātā samazinās iespēja savākt pietekamā daudzumā lopbarību, lai nodrošinātu 

lauksaimniecības lopu ganāmpulku barošanu līdz nākamā gada jaunai lopbarības ražai. 

  Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem kopējais 

nokrišņu daudzums Latvijā  2018. gada maija 2. dekādē bija 9,1 mm, tas ir par 43% mazāk, 

nekā nepieciešams, savukārt 2018. gada maija 3. dekādē tie bija 2,3 mm, kas ir par 88% 

mazāk, nekā būtu vajadzīgs veģetācijas attīstībai. Siguldas novērojuma stacijā, kas robežojas 

ar Krimuldas novadu, nokrišņi vispār nav novēroti, tādēļ Krimuldas novadā būtiski cietušas  

lauksaimniecības zemju un kultūraugu platības. 

2018. gada 20. jūnijā Krimuldas novada dome saņēma Limbažu zemnieku biedrības, 

reģ. Nr. 40008070148 iesniegumu ar aicinājumu izsludināt ārkārtas stāvokli, lai ražojošiem 

lauksaimniekiem atvieglotu termiņu pagarināšanu Lauku atbalsta dienesta projektu 

īstenošanai, lauksaimnieku kredītsaistību atmaksas atlikšanu un noslēgto līgumu saistību 

izpildes atlikšanu par izaudzēto ražu. 

 Domes Lauksaimniecības konsultante Ināra Krasovska, apsekojot Krimuldas novada 

lauksaimnieku sējumus un lopbarības platības, ir konstatējusi, ka nepietiekošu nokrišņu 

daudzuma dēļ no 2018. gada aprīļa līdz 2018. gada jūnija mēnesim ir kavēta lauksaimniecības 

kultūraugu veģetācija, attīstība un augšana. Eiropas Savienības, turpmāk ES, regula un 

Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka sausuma radīto šī brīža situāciju Latvija ir tiesīga 

pielīdzināt ārkārtējai situācijai, jo tā būtiski ietekmē daudzu lauku saimniecību darbību. 

Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi saskaņā ar ES regulu ir ārkārtīgs sausums, ko iespējams 

pielīdzināt dabas katastrofai. 

Ievērojamus zaudējumus lauksaimniecība cieta jau no 2017. gada pavasara salnām un 

rudens lielajām lietavām. Bija apgrūtināta ražas novākšana, un tika kavēti ziemāju sējas 

optimālie termiņi. Tā rezultātā 2018. gada pavasarī nācās pārsēt daudzus tīrumus. 

Šobrīd augi ir vai nu iznīkuši, vai arī novārguši. Nesenais lietus spēja samitrināt 

augsnes virskārtu, taču augu attīstība diemžēl ir iekavēta, un tas 2018. gada ražu neglābs.  
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Ilgstošais sausums ir ietekmējis arī lopkopju zālāju platības. Šā gada lopbarības 

pļāvuma ražība salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 50%, un cerības 

nevieš arī rudens pļāvums. Lopkopji nespēj savākt pietiekami daudz barības ziemas periodam, 

un lopi tiek baroti ar iepriekšējā gada barību. 

Lauksamniecībā, visticamāk, netiks iegūta plānotā raža. Ņemot vērā, ka augi ir ļoti 

slikti attīstījušies, ir prognozējams vismaz 70% ražas zudums. Lauksaimniecības kultūraugu 

attīstība būs ļoti nevienmērīga un diemžēl nebūs spējīga nest plānoto zālāju un graudaugu 

ražu, un nodrošināt tās kvalitāti. Ilgstoša sausuma dēļ lauksaimnieki var ciest zaudējumus, kas 

ietekmēs savlaicīgu kredītsaistību izpildi un saistību izpildi ar Lauku atbalsta dienestu. 

Pamatojoties uz zemnieku iesniegumu, tiek rekomendēts Krimuldas novada 

pašvaldībai izsludināt ārkārtas krīzes situāciju novada lauksaimniecībā. Force majeure 

situācijas izsludināšana garantēs to, ka noslēgto un nepiegādāto līgumu ietvaros netiks 

piemēroti līgumsodu uzrēķini. Tas pozitīvi ietekmēs arī lauksaimnieku banku 

kredītmaksājumu saistību izpildi. 

           Ievērojot minēto, kā arī radītos un iespējamos zaudējumus, Krimuldas novada 

administratīvā teritorija ir jāiekļauj to administratīvo teritoriju sarakstā, kuros tiek izsludināta 

ārkārtēja situācija. 

 

           Likuma” Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. panta otrā daļa ir noteikts, ka 

ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, 

tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, 

sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība. Krimuldas 

novadā ir konstatēti vairāki minētajā tiesību normā noteiktie apstākļi – būtiski apdraudēta 

vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības. 

         Saskaņā ar likuma ”Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 5. panta pirmo daļu 

ārkārtējo situāciju izsludina Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par trim 

mēnešiem, savukārt 6. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu var pieprasīt pašvaldības dome. 

        Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma” 4. panta 

pirmās daļas 1. punkta d) apakšpunktu, likuma “, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 

stāvokli” 5. punkta pirmo daļu, 6. panta pirmās daļas 3. punktu, 

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

Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa) par, pret 1 (Ingus Kauliņš), atturas 1 (Jānis Eisaks), DOME NOLEMJ: 

ierosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Krimuldas 

novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības 

uzņēmumiem vismaz  3 mēnešus. 

1. Ierosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta 

pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, 

2. Uzdot Domes Lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt elektroniski lēmumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam un 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

11. 

Par Krimuldas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu 

(Ziņo: L. Kumskis, I.Ķerzuma) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu 

un iesniegtajiem materiāliem, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu. 

2. Lietvedības nodaļai nodrošināt pārskata publisku pieejamību likumā noteiktajā kārtībā. 

 

2017.gada publiskais pārskats pievienots protokolam. 

 

12. 

Par līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās 

radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča, I.Barutina. 

Debatēs: A. Pētersone, J.Krieviņš, J.Salmiņš, A.Caucis) 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

13. 

Par Krimuldas novada saistošo noteikumu 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi 

Krimuldas novadā” apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturto 

un piekto daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, 2016.gada 

22.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu un Krimuldas novada domes 

Attīstības komitejas 2017.gada 9.februāra lēmumu, 

 

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

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

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1 (Jānis Krieviņš), DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.3“Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi 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. 

14. 
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Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu no Krimuldas 

novada pašvaldības bilances 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

1.  

           Saskaņā ar Krimuldas novada domes 29.09.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 

9.punkts) un 27.10.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.p.) apstiprinātajiem “Kustamās 

mantas – lietota autogreidera DZ-180 izsoles noteikumiem”, tika noteikta lietota autogreidera 

DZ-180 (rūpnīcas numurs 921257), atsavināšanas cena EUR EUR 2955,00 (divi tūkstoši 

deviņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. 

       Atsavināšanas noteikumos noteiktajā termiņā kustamās mantas lietota autogreidera 

DZ180, reģistrācijas Nr.T3471LT, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā kustamās mantas 

izsolei netika reģistrēts neviens dalībnieks. Izsoļu komisija 21.11.2017. sēdē (protokols Nr.10, 

3.p.) atzina, ka Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – lietota autogreidera DZ-180  

izsoli atzīt par nenotikušu. 

        2017.gada 29.decembra Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu “Par Krimuldas 

novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ-180 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”(prot. Nr.14,12.p.), atzīt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – 

lietota autogreidera DZ-180  izsoli par nenotikušu. 

        Pamatojoties uz Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības 

departamenta Rīgas reģiona vecākā inspektora Endija Grāvleja 2017.gada 31.augusta 

ekspertīzes slēdziena Nr.25 autogreidera DZ 180, reģistrācijas Nr.T3471LT,rūpnīcas 

Nr.921257, motoram novērojama eļļas noplūde. Uz virsbūves sastopami korozijas bojājumi. 

Krāsojums izbalējis un nolupis. Riepu nolietojums ap 70% Pēc Krimuldas novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites datiem autogreidera DZ 180, reģistrācijas Nr.T3471LT, atlikusī 

bilances vērtība sastāda EUR 00,-(nulle euro un 00 centi). 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, 

Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona 

vecākā inspektora Endija Grāvleja 2017.gada 31.augusta ekspertīzes slēdziena Nr.25, 

2018.gada 20.jūnija Finanšu komitejas lēmumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Atļaut norakstīt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo autogreidera DZ180, 

reģistrācijas Nr.T3471LT, izlaiduma gads 1992, rūpnīcas numurs 921257 , atlikusī 

bilances vērtība EUR 00,-(nulle euro un 00 centi) 

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances autogreidera DZ180, reģistrācijas Nr.T3471LT. 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma 1.punktā minētā 

transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā. 

4. Lēmuma 1.punktā norakstīto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu savākšanas 

uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā un 

izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atbalstam. 

 

 

2.  

            Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas sarakstā esošo transportlīdzekļus  Traktoru T-

16M un  Traktors TZ 4K-14, un autobuss MB309, kuru atlikusī bilances vērtība ir EUR 00,-

(nulle euro un 00 centi) un sakarā ar transportlīdzekļu slikto tehnisko stāvokli, izpilddirektors 

ierosina minētos transportlīdzekļus nodot utilizācijai transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka 
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tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.un 7.pantu, 

“Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma”6.pantu, Krimuldas novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1.Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības bilancē esošos transportlīdzekļus Traktoru T-16M 

un Traktoru TZ 4K-14, autobuss MB309, atlikusī bilances vērtība EUR 00,-(nulle euro un 00 

centi), par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes 

uzņēmumam un ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā, un izmantot 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atbalstam. 

2.Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances Traktoru T-16M un Traktoru TZ 4K-14 un autobusu MB309. 

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

 

3. 

            Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas sarakstā esošo transportlīdzekli Traktoru T-

150K ar buldozera lāpstu, izlaiduma gads 1991.gads, reģistrācijas Nr. T7254LC, kura atlikusī 

bilances vērtība ir EUR 00,-(nulle euro un 00 centi) un sakarā ar transportlīdzekļa slikto 

tehnisko stāvokli, izpilddirektors ierosina minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi 

ar pašvaldības kustamo mantu, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.un 7.pantu, “Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

likuma”6.pantu, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1.Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli Traktoru T-150K 

ar buldozera lāpstu, izlaiduma gads 1991.gads, reģistrācijas Nr. T7254LC, par atlieku vērtību, 

nododot to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un ieņēmumus 

ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

kustības atbalstam. 

2.Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances Traktoru T-150K ar buldozera lāpstu, izlaiduma gads 1991.gads, reģistrācijas Nr. 

T7254LC  

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma 1.punktā minētā 

transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

 

4. 

             Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas sarakstā esošo transportlīdzekli Autogreideri 

DZ-99, izlaiduma gads 1982.gads, reģistrācijas Nr. T2563 LF, kura atlikusī bilances vērtība ir 

EUR 00,-(nulle euro un 00 centi) un sakarā ar transportlīdzekļa slikto tehnisko stāvokli, 

izpilddirektors ierosina minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai transportlīdzekļu apstrādes 

uzņēmumam.           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar 

pašvaldības kustamo mantu, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanu” 3.un 7.pantu, “Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

likuma”6.pantu, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1.Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli Autogreideri DZ-

99, izlaiduma gads 1982.gads, reģistrācijas Nr. T2563 LF, par atlieku vērtību, nododot to 

utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un ieņēmumus ieskaitīt 

Krimuldas novada pašvaldības budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības 

atbalstam. 

2.Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances Autogreideri DZ-99, izlaiduma gads 1982.gads, reģistrācijas Nr. T2563 LF . 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma 1.punktā minētā 

transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā. 

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

 

5. 

       Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas sarakstā esošo transportlīdzekli Autogreideri DZ 

31 T1568 LB, izlaiduma gads 1979.gads, reģistrācijas Nr.T1568LB, kura atlikusī bilances 

vērtība ir EUR 00,-(nulle euro un 00 centi) un sakarā ar transportlīdzekļa slikto tehnisko 

stāvokli, izpilddirektors ierosina minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai transportlīdzekļu 

apstrādes uzņēmumam.           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar 

pašvaldības kustamo mantu, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.un 7.pantu, “Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

likuma”6.pantu, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 1.Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli Autogreideri DZ 

31 T1568 LB, izlaiduma gads 1979.gads, reģistrācijas Nr.T1568LB, par atlieku vērtību, 

nododot to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un ieņēmumus 

ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

kustības atbalstam. 

2.Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances Autogreideri DZ 31 T1568 LB, izlaiduma gads 1979.gads, reģistrācijas Nr.T1568LB  

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma 1.punktā minētā 

transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā. 

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

 

6. 

 Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas sarakstā esošo vieglo pasažieru 

transportlīdzekli UAZ 469, izlaiduma gads 1984.gads ar valsts reģistrācijas Nr. AA3214, kura 

atlikusī bilances vērtība ir EUR 00,-(nulle euro un 00 centi) un sakarā ar transportlīdzekļa 

slikto tehnisko stāvokli, izpilddirektors ierosina minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.            
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.un 7.pantu, 

“Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma”6.pantu, Krimuldas novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli UAZ 469, 

izlaiduma gads 1984.gads ar valsts reģistrācijas Nr. AA3214, par atlieku vērtību, nododot to 

utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un ieņēmumus ieskaitīt 

Krimuldas novada pašvaldības budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības 

atbalstam. 

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Krimuldas novada pašvaldības 

bilances vieglo pasažieru transportlīdzekli UAZ 469, izlaiduma gads 1984.gads ar valsts 

reģistrācijas Nr. AA3214, 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma 1.punktā minētā 

transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

15. 

Par pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu un uzņemšanu bilancē 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 Izskatot Krimuldas novada domes izpilddirektora lūgumu par kustamās mantas- 

transportlīdzekļus ZIL 431412,izlaiduma gads 1988.gads, valsts reģistrācijas Nr. BZ4220 un 

MAN 13168, izlaiduma gads 1974.gads, valsts reģistrācijas Nr. EC5786, riteņtraktora T-

150K. identifikācijas Nr.438587, izlaiduma gads 1988.gads ar valsts reģistrācijas Nr.T1282LP 

un GAZ-53,izlaiduma gads 1988.gads, valsts reģistrācijas Nr.CZ8577 novērtēšanu un 

uzņemšanu pašvaldības bilancē, jo minētā kustamā manta ir nepieciešama pašvaldības 

funkciju veikšanai. 

     Lai optimizētu finanšu līdzekļu plūsmu un nodrošinātu lietderīgu kustamās mantas 

izmantošanu Krimuldas novada pašvaldībā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otro daļu 3.punktu, pamatojoties Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Nodrošināt kustamās mantas- transportlīdzekļu ZIL 431412,izlaiduma gads 1988.gads, 

valsts reģistrācijas Nr. BZ4220 un MAN 13168, izlaiduma gads 1974.gads, valsts 

reģistrācijas Nr. EC5786 un riteņtraktora T-150K. identifikācijas Nr.438587, 

izlaiduma gads 1988.gads ar valsts reģistrācijas Nr.T1282LP, GAZ-53,izlaiduma gads 

1988.gads, valsts reģistrācijas Nr.CZ8577 kustamās mantu novērtēšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

2. Izpilddirektoram nodrošināt cenu aptauju par kustamās mantas novērtēšanu ar 

sertificētu īpašuma vērtētāju, kas reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra kustamas mantas 

vērtētāju sarakstā. 

3. Juridiskajai nodaļai nodrošināt līguma noslēgšanu ar sertificētu īpašuma vērtētāju par 

Lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu novērtēšanu. 
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4. Pēc lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas novērtēšanas, atbilstoši novērtējumam 

Finanšu nodaļai uzņemt pašvaldības kustamās mantas bilancē transportlīdzekli ZIL 

431412,izlaiduma gads 1988.gads, valsts reģistrācijas Nr. BZ4220 un MAN 13168, 

izlaiduma gads 1974.gads, valsts reģistrācijas Nr. EC5786 un riteņtraktora T-150K. 

identifikācijas Nr.438587, izlaiduma gads 1988.gads ar valsts reģistrācijas 

Nr.T1282LP, GAZ-53,izlaiduma gads 1988.gads, valsts reģistrācijas Nr.CZ8577. 

5. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirektors. 

6. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

16. 

Par 29.09.2017. “Par riteņtraktora T-150K atsavināšanu” lēmuma atcelšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 2017.gada 29.septembrī tika pieņemts lēmums “Par riteņtraktora T-150K 

atsavināšanu” (protokols Nr.11, 8.punkts), par kustamās mantas- riteņtraktors T-150K. 

identifikācijas Nr.438587, izlaiduma gads 1988.gads ar valsts reģistrācijas Nr.T1282LP 

atsavināšanu. Atkārtoti izvērtējot, tika konstatēts, ka  transportlīdzeklis ir nepieciešams 

pašvaldības ceļu greiderēšanai un tīrīšanai no sniega. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, pamatojoties 

uz Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.jūnija atzinumu,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Atcelt 2017.gada 29.septembra lēmumu “Par riteņtraktora T-150K atsavināšanu”. 

2. Finanšu nodaļai uzņemt bilancē Krimuldas novada domei piederošo kustamo mantu - 

riteņtraktoru T-150K. identifikācijas Nr.438587, izlaiduma gads 1988.gads un valsts 

reģistrācijas Nr.T1282LP. 

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirektors 

L.Ozols. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

17. 

Par “Krimuldas novada domes 27.04.2018. lēmuma 

 “Par Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā” (protokols Nr.4, 2.p.) atcelšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

       [..] 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

18. 

Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumi Nr. 4 
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„Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs”  

apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

  

 Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļā noteikto saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras 

un sporta komitejas 2018.gada 12.jūnija atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 

Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

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 nodaļas 

vadītājai. 

 

19. 

Par pašvaldības apmaksātām pusdienām 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča). 

Debatēs: J.Salmiņš, J.Eisaks,   

 

 Izskatījusi Krimuldas vidusskolas direktores Ritas Erdmanes 01.06.2018. iesniegumu 

Nr. 1-12/87 un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 16.06.2018. iesniegumu Nr. 1-15/12 

par brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem, kuru vidējā atzīme 2017./2018. mācību gada 2. 

semestrī ir 7,5 balles vai augstāk, ar 01.09.2018., atbilstoši atsevišķiem ēdināšanas faktisko 

izmaksu aprēķiniem skolās,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.90 EUR dienā Krimuldas vidusskolas 

izglītojamajiem, kuru vidējā atzīme 2017./2018. mācību gada 2. semestrī ir 7,5 balles un 

augstāk no 01.09.2018. līdz 31.12.2018. 

 

2. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas EUR 1.28 EUR dienā Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskolas izglītojamajiem, kuru vidējā atzīme 2017./2018. mācību gada 

2. semestrī ir 7,5 balles un augstāk no 01.09.2018. līdz 31.12.2018. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

20. 

Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļa remontam Eikaži 1 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 
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Debatēs: J.Krieviņš) 

 

Iepazīstoties ar Mājokļu komisijas priekšsēdētājas Anitas Višķeres iesniegumu par 

palīdzību maznodrošinātajai personai …….. 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Veikt Krimuldas novada Eikaži 1 dzīvokļa  remontu un piešķirt nepieciešamo 

finansējumu 4785 EUR (Četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro) 

(funkcionālā kategorija 06611 Dzīvokļu saimniecība; EKK 2241). Finansējumu 

piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura 

transferti” (01890; EKK 2275). 

2. Uzdot finanšu nodaļai veikt īres maksas pārrēķinu, pamatojoties uz pamatlīdzekļa 

vērtības izmaiņām. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

21. 

Par Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklējumos” iegādi 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

Iepazīstoties ar grāmatu apgāda “Jumava” 29.05.2018. vēstuli par Māras Ozolas 

grāmatu “ Anšlava Eglīša meklējumos” un finanšu komitejas 20.06.2018. lēmumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

 Iegādāties 75 Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklējumos” pašvaldības 

administratīvajiem izdevumiem  (funkcionālā kategorija 01100; EKK 2314) par summu 588 

EUR (Pieci simti astoņdesmit astoņi eiro) no pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur 

neklasificētie vispārēja rakstura transferti” (funkcionālā kategorija 01890; EKK 2275). 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

22. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas Finieris”, vienotais reģ. Nr. 40003094173, adrese 

Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, valdes locekļa A.Veitmaņa 2018.gada 7.jūnija iesniegumu 

“Par ceļa īpašumu”, ar lūgumu Krimuldas novada domei pieņemt dāvinājumā “Ceļu Kapūnas 

-Priedes-Lauvas”, kad. apz. 8068 010 0175, platība 0,24 ha, kas radies sadalot īpašumu  

“Divpļaviņas” un ir daļa no pašvaldības ceļa  Kapūnas-Priedes-Lauvas. Izvērtējot Krimuldas 

novada domes rīcībā esošo informāciju DOME KONSTATĒJA: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījum Nr. 

100000577840 datiem, nekustamais īpašums “Ceļš Kapūnas-Priedes-Lauvas”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 010 0179, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 
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8068 010 0175, platība 0,24 ha, pieder AS “Latvijas Finieris”. Zemes vienības kadastrālā 

vērtība EUR 92.00 

2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas  administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt 

citas privāttiesiska rakstura darbības. 

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

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

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

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

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

pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības 

vārdā. 

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

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

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

daļas 17.punktu un 19.punktu, Attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Pieņemt no AS “Latvijas Finieris” , juridiskā adrese Bauskas iela 59, Rīga, LV-

1004, reģ. Nr. . 40003094173, Krimuldas novada pašvaldības īpašumā nekustamo 

īpašumu  “Ceļš Kapūnas -Priedes-Lauvas”,  kad. Nr. 8068 010 0179, kas sastāv no 

zemes vienības ar kad. apz. 8068 010 0175, platība 0,24 ha, publiska pašvaldības 

autoceļa uzturēšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu. 

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

minētā nekustamā īpašumu iegūšanu īpašumā  bez atlīdzības. 

3. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram Laimonim 

Ozolam. 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

23. 

Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām” (29.12.2017.prot. Nr. 14, 26) 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas 30.01.2018. informatīvo ziņojumu Nr. 2018-

06-16/67 un Darba likuma 109.panta otro daļu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Svītrot 29.12.2017. lēmuma “Par amatalgām” 4.punktu. 

2. Finanšu nodaļai veikt budžeta grozījumus un Krimuldas novada domes 

Administrācijas struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks budžeta līdzekļus, kas paredzēti 

Lēdurgas Dendroparka apsaimniekošanas ārpakalpojuma nodrošināšanai, pārvirzīt uz 

Lēdurgas Dendroparka amata vienības “strādnieks” darba samaksas izmaksai paredzētiem 

līdzekļiem. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

24. 

Par grozījumiem budžetā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 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, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends 

Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1 

(Erlends Eisaks), DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.5 “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. 

 

25. 

Par individuālās apkures ierīkošanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1-3& 

  

26. 

Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

   

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

27. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

Krimuldas novada domē saņemts būvvaldes vadītājas – galvenās arhitektes Māras 

Steķes 20.06.2018. iesniegums  par papildus līdzekļu piešķiršanu 900 EUR (Deviņi simti eiro) 
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biroja preču iegādei būvvaldes vajadzībām, lai kvalitatīvi veiktu būvvaldes dokumentu 

sagatavošanu, noformēšanu, arhivēšanu. 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 

1. Piešķirt papildus līdzekļus biroja preču iegādei būvvaldes vajadzībām 900 EUR 

(Deviņi simti eiro) apjomā. Budžeta funkcionālā kategorija – Būvvalde – 04431; EKK- 

2311. 

2. Naudas līdzekļus 900 EUR (Deviņi simti  eiro) piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem 

„Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” (01890). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

28. 

Par izmaiņām Krimuldas novada vēlēšanu komisijas sastāva 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1& 

 Krimuldas novada domē 2018.gada 28.jūnijā ir saņemts iesniegums no Anitas Pūcītes 

ar lūgumu atbrīvot no Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amata 

Pamatojoties uz minēto, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

1.Atbrīvot Anitu Pūcīti no Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 

amata  pienākumu veikšanas. 

2.Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

2& 

           Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, un 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā”  81. 

panta 41 daļu, kas nosaka, ka ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem 

lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz 

personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot 

vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas 

attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai 

Pamatojoties uz minēto,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris 

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

 Par Krimuldas novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt Danutu Staku. 
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Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 10.jūlijā  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 10.jūlijā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 12. jūlijā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 18.jūlijā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 27. jūlijā plkst. 1000. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.16 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 


