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SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

27.07.2018. Nr. 7 

 

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,   

Gatis Megris, 

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa,  

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Mārtiņš Treijs- nav zināms, 

 

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., 

Madara Liepiņa- Attīstības nodaļa, 

Monika Munda- Finanšu nodaļas vadītājas p.i. 

 

 

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

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

22. Par Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Izpilddirektora  informācija 

 

2. Par ēku (būvju) izslēgšanu no  bilances 

3. Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē 

4. Par  zemes   atsavināšanu 

5. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Norzemnieki 1”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā 

6. Par zemes gabala “Silavas”,  Lode, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa 

īpašniekam 

7. Par dienesta dzīvokļiem 

8. Par īres līguma pagarināšanu 

9. Par īres līguma pārtraukšanu 

10. Par medību tiesību līguma noslēgšanu ar Mednieku un makšķernieku biedrību 

„TURAIDA” 

11. Par finansējuma apstiprināšanu projektu konkursā “Krimuldas novada 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” 

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

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas 

novadā 

13. Par mājsaimniecību bīstamo atkritumu apmaksu  

14. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanu 

15. Par Krimuldas novada domei piederošā zemes īpašuma pašvaldībai piederošā 

zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

16. Par  nekustamā īpašuma maiņu 

17. Par Krimuldas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, apstiprināšanas un 

kontroles kārtības apstiprināšanu 

18. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „ Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  apstiprināšanu 

19. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”  apstiprināšanu 

20. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

21. Par individuālās apkures ierīkošanu 

22. Par Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā 
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1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

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

pašvaldībā. 

2. 
Par ēku (būvju) izslēgšanu no  bilances 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

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

objektus dabā,  konstatēts, ka  Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē esošais objekts 

“Gāzes noliktava Eikažos”  nav reģistrēts kadastra informācijas sistēmā un faktiski dabā 

nepastāv. 

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

otrās daļas 3.punktu,  Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra  noteikumu Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 63., 82.punktu,   

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Izslēgt no pamatlīdzekļu saraksta ēku (būvi) ar nosaukumu “Gāzes noliktava Eikažos”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., inventāra Nr. ~010-097 , atlikusī bilances vērtība 

EUR 0. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3. 
Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis, J.Salmiņš, I.Kauliņš) 

 

 1& 

Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.7.punktu, izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstu 

un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. Uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības (Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 

100000452421) ar nosaukumu “Zeme pie Dreimaņiem”,  kad. apz. 8068 002  
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0224, atrodas līdz šim neuzskaitītas ēkas (būves), kas reģistrētas  valsts kadastra 

informācijas sistēmā: dzīvojamā māja ar kad. apz. 8068 002 0224 004, 

saimniecības ēka ar kad. apz. 8068 002 0224 001 un artēziskā aka sūkņu stacija, 

kad. apz. 8068 002 0224 003. 

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

atzīstama par tās daļu. 

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

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

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

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

uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem 

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

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

īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma 

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

prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem. 

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

nekonstatē apstākļus, ka minētās ēkas būtu atzīstamas par patstāvīgu īpašuma 

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

atjaunošanu uz šīm ēkām vai iesniegumi par ēku piederību. 

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

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

pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas 

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

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

ir nepieciešams tās uzņemt bilancē. 

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

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

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

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

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

inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu” 1.7.punktu, 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē sekojošas ēkas (būves) ar 

adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.: 

1.1. Dzīvojamā māja, kad. apz. 8068 002 0224 004, kadastrālā vērtība EUR 4164. 

Informācija par ēku(būvi): 

1. ēkas (būves) kopējā platība  289,8 m², stāvu skaits – 1;  

2. būves pamati –laukakmens; 

3. būves ārsienas –laukakmens; 

4. būves jumts- azbestcementa loksnes (daļēji iebrucis).  
1.2.  Saimniecības ēka, kad. apz. 8068 002 0224 001, kadastrālā vērtība EUR 1258.  

        Informācija par ēku(būvi): 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418
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1. ēkas (būves) kopējā platība  74,3 m², stāvu skaits – 1;  

2. būves pamati – monolītais betons; 

3. būves ārsienas – gāzbetona bloki, koka karkasa konstrukcijas; 

4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 

1.3.  Artēziskā aka sūkņu stacija, kad. apz. 8068 002 0224 003, kadastrālā vērtība  

         EUR15. Informācija par ēku(būvi): 

1.  ēkas (būves) kopējā platība  2 m², stāvu skaits – 1;  

2. būves pamati – monolītais betons; 

3. būves ārsienas – silikātķieģeļi; 

4. būves jumts- azbestcementa loksnes. 
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

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

Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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Pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 15.02.2018. 

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

apstiprināšanu” 1.4.punktu, izvērtējot Krimuldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstu 

un apsekojot objektus dabā  konstatēts:  

1. 1993.gada 8.oktobrī Valsts zinātniskās pētniecības agrofirma “Krimulda” ar 

pieņemšanas –nodošanas aktu Nr.1-9/93 ir nodevusi Krimuldas pagasta padomei 

ūdenstorni un sūkņu māju Turaidas ciemā. Saskaņā ar Latvijas Republikas 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu no 

2009.gada 01.jūlija Krimuldas novada dome ir Krimuldas pagasta padomes visu 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  

2. Pamatojoties uz pieņemšanas –nodošanas aktu, valsts kadastra informācijas sistēmā ir 

reģistrēts nekustamais īpašums “Ūdenstornis Turaidā”, kad. Nr. 8068 509 0352, kas 

sastāv no inženierbūves- ūdenstorņa, ar kad. apz. 8068 009 0098 005  un sūkņu mājas, 

kad. apz. 8068 009 0098 006. Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē nav 

uzņemta sūkņu māja ar kad. apz. 8068 009 0098 006. 

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

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

kabineta 2009.gada 15.decembra  noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 23.punktu, Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, 15.02.2018. 

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

1.4.punktu, 

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē  ēku- sūkņa māju, kad. apz. 

8068 009 0098 006, adrese “Ūdenstornis Turaidā”, Turaida, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.,  kadastrālā vērtība EUR 156. Informācija par ēku: 

1. ēkas (būves) kopējā platība  7,7m², stāvu skaits – 1;  
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2. būves pamati –betons; 

3. būves ārsienas –kokmateriāls; 

4. būves jumts- azbestcementa loksnes.   

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

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

4. 

Par  zemes   atsavināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis, I.Kauliņš) 

 

 Izskatot PERSONAS,  2018.gada 14.jūnija iesniegumu ar lūgumu nodod atsavināšanai 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar adresi Saules iela 31, Raganā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Krimuldas novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar adresi Saules iela 31, 

Raganā, Krimuldas pagastā, kad. Nr. 8068 007 0559. Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas zemes vienības  ar  kad. apz. 8068 007 0559, platība 1860 m². Zemes gabals 

nav iznomāts. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatā. 

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

zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).  Savrupmāju apbūves 

teritorija ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļu funkciju savrupam 

dzīves veidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas 

veids ir savrupmāju apbūve. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir  savrupmāju 

apbūve  un dvīņu mājas. Saskaņā ar Apbūves parametriem 4.1.1.4. punktā,  

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir  2500m2, kas nozīmē, ka šo zemes 

vienību  savrupmāju apbūvei nevar sadalīt. Dvīņu  mājas daļai minimālā platība ir 

600m2. 

3.  Saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā 

vērtība uz 2018.gada 3.janvāri ir 3525 euro. 

4. Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2017.gada 28.aprīļa lēmumu "Par Krimuldas 

novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas 

iespēju izvērtējumu" ( prot. Nr.5, 10.p.), zemes vienība ar adresi Saules  iela 31, 

Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. (pirms adreses maiņas nosaukums “Pie 

Saules ielas”), ir iekļauta atsavināmo zemes gabalu sarakstā. 

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

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

arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

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

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

piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti.  

7. Saskaņā ar  “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 2¹.panta trešo daļu 

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

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

subjekti, 4.panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai”;  5.panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu 

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija”; 5.panta otro daļu “… atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 

lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās publiskās personas mantas 
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atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu 

pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas. Ja 

atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas nav ierakstīts 

zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt zemes starpgabalu attiecīgi Ministru 

kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem sešu mēnešu laikā 

no dienas, kad zemes starpgabals ierakstīts zemesgrāmatā”. 

8. Saskaņā ar 8.panta otro daļu, atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka 

atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija. Likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, 

ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), 

kura organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija 

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi 

rakstisku līgumu. 

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

pirmās daļas 17.punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 2¹.panta trešo 

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

daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu,     

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada domei piederošo zemes īpašumu ar adresi 

Saules iela 31, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 007 

0559, platība 1860 m². 

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē. 

3. Zemes lietu speciālistei veikt darbības īpašuma ar adresi Saules iela 31, Raganā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., īpašuma tiesību nostiprināšanai Rīgas rajona tiesas  

Zemesgrāmatā. 

4. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas, Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma 

Saules iela 31, Raganā, kad. Nr. 8068 007 0559, platība 1860 m2, novērtēšanu 

atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Norzemnieki 1”, 

 Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

 Izskatot PERSONAS, 2018.gada 12.jūlija  iesniegumu, ar lūgumu dot piekrišanu  

lauksaimniecības zemes 3,0 ha platībā apmežošanai īpašuma „Norzemnieki 1”  zemes vienībā 

ar   kad. apz. 6656 002 0233,  DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums  ar nosaukumu „Norzemnieki 1”, kad. Nr. 6656 002 0233, 

saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr. 127 datiem pieder PERSONAI. Īpašums sastāv no vienas zemes 
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vienības ar kopējo platību 21,6 ha, kad. apz.6656 002 0233. Zemes gabals ir 

neapbūvēts. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (pļava) aizņem 3,0 ha.  

2. Pašvaldības rīcībā nav informācijas par zemes meliorāciju īpašumā “Norzemnieki 1”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā. Nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas 

nodaļas Limbažu sektorā. 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība īpašumā “Norzemnieki 1” ir 45 balles. 

4. Saskaņā ar 2016. gada 29.septembra 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. 

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

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

atļauta: 

488.1. ja lauksaimniecības zeme atrodas ciemu teritorijā; 

488.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto zemju 

apmežošanu; 

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

apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā; 

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

ha un vidējais teritorijas zemes kvalitatīvais novērtējums ir 35 balles un vairāk. 

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 

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

ierīkošana  meliorētajās platībās notiek atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām. 

7. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 2.1. punkts noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai nosaka kadastrālās vērtēšanas 

vajadzībām. Noteikumu 17.punkts nosaka gadījumus, kad tiek ierosināta lietošanas 

mērķu maiņa,  ko saskaņā ar 18.punktu var darīt arī pašvaldība, bet 17.6.punktā 

precizēts, ka lietošanas mērķi maina,  ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā 

neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis 

neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

Noteikumu 30.punktā teikts, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai 

lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas 

mērķi. Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko 

darbību, salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem 

un lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 

8. Valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamam īpašumam “Norzemnieki 1”, 

Lēdurgas pagastā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), lai gan no kopējās 

zemes platības (21,6 ha) meža platība sastāda 17,8 ha. 

9. Ministru kabineta 2015. gada 08. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi" 9. punktā minēts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām. Adresācijas ieviešana, uzturēšana, pilnveidošana un pārskatīšana ir 

pašvaldībai noteikta funkcija. Pašvaldībai nav brīvas izvēles iespējas izvēlēties ieviest 

vai neieviest savā administratīvajā teritorijā vienotām prasībām atbilstošu adresācijas 

sistēmu.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likuma 10.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015. gada 08. decembra noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi" 9. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 17.6 un 18. punktu,  2016. gada 29.jūlija Krimuldas 

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

daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 488.punktu,  

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Mainīt īpašumam ar kad. Nr. 6656 002 0233, nosaukumu no “Norzemnieki 1” uz  

nosaukumu un adresi “Meža Norzemnieki”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-

4012. 

2. Piekrist 3.0 ha lauksaimniecības zemes apmežošanai  īpašuma  „Meža Norzemnieki”, 

kad. Nr. 6656 002 0233, zemes vienībā  ar kad. apz.6656 002 0233, kopējā platība 

21.6 ha. 

3. Īpašniekam saņemt tehniskos noteikumus VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Limbažu sektorā (tālr. 26636577, e-

pasts: ainars.virkstenis@zmni.lv) 

4. Mainīt īpašuma „ Meža Norzemnieki ” zemes vienībai, kad. apz. 6656 002 0233, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201) 

5. Apmežojamā platība precizējama veicot kadastrālo uzmērīšanu.  

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

6. 

Par zemes gabala “Silavas”,  Lode, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7. 

Par dienesta dzīvokļiem 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere. 

Debatēs: M. Zemītis, J.Salmiņš) 

 

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

noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai 
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dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,  likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 23.panta pirmo daļu, kurā teikts, ka dienesta dzīvojamās telpas (telpas dienesta 

viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma 

pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 2. un 3.panta pirmās daļas 11.punktu, kur teikts, ka palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedz pašvaldība un to var saņemt arī kvalificēti speciālisti, Krimuldas 

novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam ilgtermiņa prioritātēm-aktīva un izglītota 

sabiedrība (IP1) un mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide (IP3), kas ietver vidēja termiņa 

prioritātes: Daudzpusīgu un konkurētspējīgu zināšanu pieejamība un apguve (VTP1), ar mērķi 

sakārtot un attīstīt izglītības, uzņēmējdarbības, veselības, sociālo pakalpojumu un sporta 

jomas, kas veicinātu aktīvas un izglītotas sabiedrības veidošanos novadā, 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt sekojošiem Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļiem dienesta dzīvokļa 

statusu: 

1.1. Skolas iela 6-22, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068     900 

0655, platība 49,20 m²; 

1.2. Centrs 38-27, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  platība 48,1 m²; 

1.3. Centrs 33-2, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 900 0611, 

platība 49,0 m²; 

1.4. Lēdurgas skola, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 58,1 m²; 

1.5. E. Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 79,3 m². 

2. 2019.gada budžetā paredzēt līdzekļus dzīvokļa Skolas iela 6-22, Raganā, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., remontam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 

 

 

 

8.  

Par īres līguma pagarināšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: J.Salmiņš) 

 

   

 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 
 

9. 

Par īres līguma pārtraukšanu 

( Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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10. 

Par medību tiesību līguma noslēgšanu ar Mednieku  

un makšķernieku biedrību „TURAIDA” 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

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

deputāti Ingus Kauliņš un Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Mednieku un makšķernieku biedrība 

„TURAIDA”, reģistrācijas Nr. 40008067415, juridiskā adrese – „Kalnmežgaiļi”, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, LV-2144,  kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem rīkojas 

Ludis Kačerovskis, iesniegumu (reģistrēts Krimuldas novada domē 2018.gada 20.jūlijā ar 

reģ.Nr.1130), kurā lūgts noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar Mednieku un makšķernieku 

biedrība „TURAIDA”, par Krimuldas novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem: 

- “Zeme zem ELP joslas”, zemes vienības kadastra apzīmējums (turpmāk – 

kad.apz.)80680090397 ar platību 3,66 ha; 

- “Zeme zem ELP’’, kad.apz. 80680070583, ar platību 0,48 ha; 

- “Starpgabals Sunīšos”, kad.apz. 80680100081, ar platību 3,13 ha; 

- “Mežs pie Šveicēm”, kad.apz. 80680090296, ar platību 13,99 ha; 

- “Mežs pie Jaunātēm”, kad.apz. 80680080192, ar platību 2,50 ha; 

- “Zeme pie Dzērvēm”, kad.apz. 80680070443, ar platību 2,0 ha; 

- “Mežs pie Jaunmangaļiem”, kad.apz. 80680070452, ar platību 2,71 ha; 

- “Mežs pie Brīduļiem”, kad.apz. 80680070451, ar platību 2,68 ha; 

- “Mežs pie Turaidas skolas’’, kad.apz. 80680060048, ar platību 9,47 ha; 

- “Bramanīši”, kad.apz. 80680050145, ar platību 1,50 ha; 

- “Mazaunīškalni”, kad.apz. 80680040055, ar platību 9,71 ha; 

- “Mežs pie Dūmiņiem”, kad.apz. 80680020223, ar platību 4,11 ha; 

- “Mežs pie Putnusalām”, kad.apz. 80680020220, ar platību 0,9196 ha; 

- ”Mežkalni”, kad.apz. 80680020142, ar platību 1,64 ha; 

- “Mazie Sālzemnieki”, kad.apz. 80680010142, ar platību 3,28 ha; 

- “Zeme pie Sālzemniekiem”, kad.apz. 80680010118, ar platību 1,60 ha; 

- “Mazvējiņi”, kad.apz. 80680010246, ar platību 2,20 ha; 

- “Bebri”, kad.apz. 80680010070, ar platību 1,94 ha. 

Izskatot medību biedrības „Mednieku un makšķernieku biedrība „TURAIDA”, 

reģistrācijas Nr. 40008067415, iesniegumu, par līguma slēgšanu un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, Krimuldas novada DOME KONSTATĒ: 

- Saskaņā ar Medību likuma 1.panta pirmās daļas 91) apakšpunktu Krimuldas 

novada dome ir medību tiesību īpašnieks — zemes īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību 

platības: 

- “Zeme zem ELP joslas”, zemes vienības kadastra apzīmējums (turpmāk – 

kad.apz.)80680090397 ar platību 3,66 ha; 

- “Zeme zem ELP’’, kad.apz. 80680070583, ar platību 0,48 ha; 

- “Starpgabals Sunīšos”, kad.apz. 80680100081, ar platību 3,13 ha; 

- “Mežs pie Šveicēm”, kad.apz. 80680090296, ar platību 13,99 ha; 

- “Mežs pie Jaunātēm”, kad.apz. 80680080192, ar platību 2,50 ha; 

- “Zeme pie Dzērvēm”, kad.apz. 80680070443, ar platību 2,0 ha; 

- “Mežs pie Jaunmangaļiem”, kad.apz. 80680070452, ar platību 2,71 ha; 

- “Mežs pie Brīduļiem”, kad.apz. 80680070451, ar platību 2,68 ha; 

- “Mežs pie Turaidas skolas’’, kad.apz. 80680060048, ar platību 9,47 ha; 

- “Bramanīši”, kad.apz. 80680050145, ar platību 1,50 ha; 
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- “Mazaunīškalni”, kad.apz. 80680040055, ar platību 9,71 ha; 

- “Mežs pie Dūmiņiem”, kad.apz. 80680020223, ar platību 4,11 ha; 

- “Mežs pie Putnusalām”, kad.apz. 80680020220, ar platību 0,9196 ha; 

- ”Mežkalni”, kad.apz. 80680020142, ar platību 1,64 ha; 

- “Mazie Sālzemnieki”, kad.apz. 80680010142, ar platību 3,28 ha; 

- “Zeme pie Sālzemniekiem”, kad.apz. 80680010118, ar platību 1,60 ha; 

- “Mazvējiņi”, kad.apz. 80680010246, ar platību 2,20 ha; 

- “Bebri”, kad.apz. 80680010070, ar platību 1,94 ha. 

un, kura Medību tiesības var izmantot pati vai nodot citai personai. 

Pamatojoties uz „Mednieku un makšķernieku biedrība „TURAIDA” reģistrācijas Nr. 

40008067415, 2018.gada 20.jūlija iesniegumu, un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 14.daļas a)apakšpunktu, Medību likuma 1.panta pirmās daļas 

9)apakšpunktu, 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1194 “Kārtība, kādā 

nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību 

platībās”, Krimuldas novada domes lēmumu,  

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

Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

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

1. Noslēgt līgumu ar Mednieku un makšķernieku biedrība „TURAIDA”, reģistrācijas 

Nr. 40008067415 par medību tiesību lietošanu, Krimuldas novada domei 

piederošās un valdījumā esošās zemes vienībās 67,52 ha platībā. 

2. Noteikt, ka zemes vienības izmantojamas saskaņā ar Medību likumu un citiem 

medību un medību tiesību reglamentējošiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

3. Noteikt līguma darbības laiku no 2018. gada 27.jūlija līdz 2023. gada 26. jūlijam. 

4. Noteikt nomas maksu 0,40 EUR /ha (četrdesmit centi par vienu hektāru) plus 

pievienotās vērtības nodokli gadā. 

5. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektoru Laimoni Ozolu  Krimuldas 

novada domes vārdā parakstīt medību tiesību līgumu ar Mednieku un 

makšķernieku biedrību „TURAIDA”, reģistrācijas Nr. 40008067415  uz 5 

(pieciem) gadiem, kā arī parakstīt visus turpmākos šī līguma pielikumus un 

papildinājumus. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirektors L.Ozols. 

7. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

Zāli atstāj deputāte Zane Berdinska. 

11. 

Par finansējuma apstiprināšanu projektu konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”  

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Ķerzuma. 

Debatēs: M.Zemītis) 

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

deputāte Ance Pētersone) nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Pašvaldības rīkotajā konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”, kurš noslēdzās 2018.gada 6.jūlijā saņemti 4 

projektu pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai: 1) Biedrība “Ragana 8” , 

“Kāpņu remonts kāpņu telpās daudzdzīvokļu mājā   Ābeļu iela 4, Raganā. 2) “Centrs 52, 

“Sunīši””, iedzīvotāju grupa, “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana” - kāpņu telpu kosmētiskais remonts, 4 kāpņu telpas. 3) 

Siltummezgla pārbūve  Bērzu iela 6, Ragana. 4) Dzeramā ūdens sistēmas sakārtošana 

Inciemā, Turaidas ielā 3. 
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Izskatījusi Attīstības nodaļas sagatavoto konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” komisijas protokolu un 

pamatojoties uz Finanšu komitejas 18.07.2018. sēdes atzinumu,  

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

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

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

 

1. Apstiprināt konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana” četrus pieteikumus. 

2.  Apstiprināt naudas līdzekļus konkursa organizēšanai 2018.gada budžetā: 6000 EUR 

(EKK 3263) (Grantu programma – atbalsts projektiem). 

3. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus, sagatavot līgumus finansējuma 

saņemšanai informēt par projektu ieviešanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

12. 

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

radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

Zālē atgriežas deputāte Zane Berdinska. 

 

 Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto 

pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai 

pašvaldībām publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā jāizvēlas atkritumu apsaimniekotājs, kurš veiks sadzīves atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par 

piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

2018.gada 31.decembrī beidzas 2013.gada 15.oktobrī noslēgtā līguma par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā darbības 

termiņš, kurš noslēgts ar SIA “ZAAO”. 

SIA „ZAAO” savā 2018.gada 6. jūnija vēstulē Nr.1.25/109 Krimuldas novada 

pašvaldībai ir izteikusi lūgumu pieņemt lēmumu par jauna līguma, kas piešķirtu SIA “ZAAO 

sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma sniegšanas tiesības Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

noslēgšanu uz nākamajiem septiņiem gadiem, kā arī lemt par mājsaimniecībās radīto 

būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu, ievērojot minētajā vēstulē 

iekļauto maksas aprēķinu. 

Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar SIA „ZAAO”, saglabājot līdzšinējo 

atkritumu apsaimniekošanas modeli. Lēmums tiek pamatots ar šādiem apsvērumiem: 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība 

publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta 

septītā daļa noteic, ka šā panta sestajā daļā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu 

apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem 

gadiem. 

Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa paredz, ka Publisko iepirkumu likumu 

nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, 

kura atbilst visām šādām pazīmēm: 
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a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt 

kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus; 

b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi 

kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs; 

c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības 

veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav 

izšķirošas ietekmes uz to. 

SIA “ZAAO” darbības atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai 

vairākās tiesu instancēs ir vērtējusi arī Administratīvā tiesa. 2015.gada 19.jūnija spriedumā 

lietā Nr.A420612510, kas stājās spēkā 2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībām, 

kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, ir tiesisks pamats slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” 

bez iepirkuma procedūras piemērošanas. Tāpat minētajā spriedumā tiesa atzinusi, ka Publisko 

iepirkumu likuma sistēmisks tulkojums apliecina, ka pašvaldībai nevar uzlikt par pienākumu 

obligāti rīkot publisko iepirkumu. Likums neparedz nevienu gadījumu, kurā personai būtu 

subjektīvās tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu, ja pašvaldība šādu procedūru 

nav izsludinājusi. 

Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka: 

1. SIA „ZAAO” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 28 

pašvaldības. Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā. Krimuldas novada pašvaldībai pieder 

7726 (septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit sešas) SIA ‘’ZAAO’’ kapitāla daļas; 

2. Kā to apliecina SIA „ZAAO” savā 2018.gada 6. jūnija vēstulē Nr.1.25/109, SIA 

“ZAAO” 94% (uz 2017.gada 31.decembri) no ieņēmumiem gūst no sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tajās pašvaldībās, kas ir tās 

dalībnieces; 

3. Visas SIA “ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē. Visas 

pašvaldības, kurām pieder SIA „ZAAO” kapitāla daļas, piedalās sabiedrības 

pārvaldē kā sabiedrības kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

noteikumiem, ir tiesīgas pieņemt jebkuru lēmumu, kas atteicas uz sabiedrības 

darbību, tādējādi tās kopīgi pilnībā kontrolē SIA „ZAAO”.  

Tāpat SIA „ZAAO” savā 2018.gada 6. jūnija vēstulē Nr.1.25/109 ir apliecinājusi 

gatavību turpmāko septiņu gadu laikā attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši 

Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. Tādējādi sadarbības 

rezultātā pašvaldībai bez ievērojamu papildus finanšu resursu tērēšanas būs iespējams 

nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildi. 

Ar Krimuldas novada pašvaldības domes 2015.gada 27.novembra lēmumu “Par 

Krimuldas novada pašvaldības kā kapitāla daļu īpašnieces tiešo līdzdalību SIA 

“ZAAO””(protokols Nr.13, 21.punkts), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 

26.februāra sēdes protokollēmumu (protokols Nr.11), pašvaldība sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu ir atzinusi par stratēģiski svarīgu nozari savā teritorijā. Tādējādi secināms, 

ka pašvaldības veiktā komercdarbības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam. 

Attiecībā uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā 

līguma darbības laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, 

piemēram, dabas resursu nodoklis vai būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, atkritumu 

apglabāšanas izmaksas, kā arī citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās tiešās izmaksas (valstī 

noteiktā minimālā darba alga, iepirkumu rezultātā izvēlēta apakšuzņēmēja pakalpojumu cena), 

SIA „ZAAO” neplāno maksas par atkritumu apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību, 

tādā veidā nodrošinot pamatotu līdzsvaru starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un 
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maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka lēmumu par maksas par 

atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu pieņem 

tieši pašvaldība, kas nozīmē, ka pat gadījumā, ja SIA  „ZAAO” vēlēsies piemērot palielinātu 

maksu par tās pakalpojumiem, to būs iespējams īstenot tikai pamatojoties uz pašvaldības 

domes lēmumu. 

Papildus pašvaldība ņem vērā apstākli, ka šobrīd spēkā esošā līguma ar SIA „ZAAO” 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu darbības laikā pašvaldība nav saņēmusi pamatotas 

sūdzības par SIA „ZAAO” darbību pašvaldības teritorijā, tāpat arī pašvaldības rīcībā nav ziņu 

par to, ka Valsts vides dienests būtu izteicis aizrādījumus vai piemērojusi cita veida sankcijas 

SIA „ZAAO” par tās darbību. 

No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās 

radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA 

„ZAAO”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās autonomās funkcijas izpildi, tādēļ 

pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības 

procedūru sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu 

apsaimniekotāja izvēlei. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1. punktu, 

18.pantu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo daļu, SIA “ZAAO” 2018.gada 6. jūnija 

vēstuli Nr.1.25/109,   

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, 

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

Eisaks)  DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, par sadzīves 

atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu 

Krimuldas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam 

līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2019.gada 1. janvāris un 

darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās brīža; 

2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu 

Krimuldas novada administratīvajā teritorijā sākot ar 2019.gada 1.janvāri šādā apmērā: 

2.1. Par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta 

norādītas adreses –  31,05 EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos: 

2.1.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3; 

2.1.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu 

atkritumu poligonā "Daibe" – 20,30 EUR apmērā par 1 m3. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

4. Uzdot  Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas stājas spēkā ar 2019.gada 

1.janvāri. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

 

 

13. 

Par mājsaimniecību bīstamo atkritumu apmaksu  

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 
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 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka 

pašvaldības autonomo funkciju 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)kā arī ņemot vērā, 

ka kopš 2018.gada maija mēneša SIA “ZAAO” EKO laukumā “Dūmeņos”, Raganā, 

Krimuldas pagastā no Krimuldas novada iedzīvotājiem pieprasa maksu par mājsaimniecību 

bīstamo atkritumu- TV/monitoriem un riepām. Lai nepieļautu, ka bīstamie mājsaimniecības 

atkritumi tiek nekontrolēti izmesti, radot vides piesārņojumu, pamatojoties uz Krimuldas 

novada domes 2018.gada 18.jūlija Finanšu komitejas un 2018.gada 26.jūlija ārkārtas 

Attīstības komitejas lēmumu,  

 

1. No 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim Krimuldas novada domei veikt 

samaksu par Krimuldas novadā deklarēto iedzīvotāju EKO laukumā “Dūmeņos”, 

Raganā, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā nodotiem  bīstamiem mājsaimniecības 

atkritumiem saskaņā ar uzskaites lapā norādīto apjomu. 

2. Juridiskai nodaļai nodrošināt  līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par bīstamo 

mājsaimniecības atkritumu apmaksu no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

14. 

Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, Raganā, 

 Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Izskatot PERSONAS,  15.08.2017. iesniegumu, kas saņemts Krimuldas novada domē 

18.08.2017. ar reģ. Nr. 1348,  par atsavināšanas procesa uzsākšanu zemes īpašumam ar adresi 

Dārza iela 57A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0669,    DOME 

KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000556461 datiem, ēku (būvju) īpašums ar adresi 

Dārza iela 57A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 507 0041, 

pieder PERSONAI, 28.06.2016. tiesneses Dainidas Sarmas lēmums. Īpašums sastāv 

no dēstu mājas ar kad. apz. 8068 007 0669 001, kas atrodas uz zemes ar kad. apz. 

8068 007 0669, adrese Dārza iela 57A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  

2. Īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar adresi Dārza iela 57A, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.,  kad. Nr. 8068 007 0669, platība, 8577 m², nostiprinātas uz Krimuldas 

novada pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000569085, 17,07,2017. tiesneses Jolantas 

Līvenas lēmums.  

3. Starp Krimuldas novada domi un PERSONAI ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.17-

6/27 par zemes Dārza iela 57A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nomu.  

4. Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlijā apstiprināto Krimuldas novada teritorijas plānojumu  

“Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu,  īpašuma 
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Dārza iela 57A, Raganā, zemes vienība ar kad. apz. 8068 007 0669, platība 8577 m², 

atrodas Savrupmāju apbūves (DzS) un Lauksaimniecības teritorijā (L).  

5. Krimuldas novada dome 2017.gada 29.septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par  zemes  

Dārza iela 57A, Raganā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (protokols Nr.11, 

3.punkts). 

6. 2018.gada 21.jūnijā nekustamā īpašuma novērtēšanu veikusi SIA “INVEST-CĒSIS”, 

kas ir sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, kas reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra 

nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstā. 

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

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

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

subjekti. Saskaņā ar  4.panta ceturtās  daļas 3.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas 

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

(būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura 

atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes 

starpgabalu, kas pieguļ šai zemei. Saskaņā ar likuma 5.panta pirmo  daļu, atļauju 

atsavināt  publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija.  

8. Saskaņā ar  Ministru kabineta 01.02.2011.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. 

9. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrajā daļā 

noteikto, 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. 

 

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

pirmās daļas 2)apakšpunktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 2¹.panta trešo 

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

daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu,    

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošā zemes īpašuma ar adresi Dārza ielā 

57A , Ragana,  Krimuldas pag., Krimuldas nov. (kad. apz.8068 007 0669), platība 

8577 m², par EUR 5310.00 (Pieci tūkstoši trīs simti  desmit euro un 00 centi) 

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumu, kas ir lēmuma pielikumā. 

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai personai 

PERSONAI. 

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes 

vienības atsavināšanas procedūru. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram L. Ozolam. 

 

 

 

Lēmums ar pielikumu  pievienots protokolam uz 3 lapām. 
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15. 

Par Krimuldas novada domei piederošā zemes īpašuma pašvaldībai piederošā zemes  

īpašuma Dārza ielā 57A, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšana likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktu, 6.panta otro daļu, 8.panta 7.daļu, 10.panta pirmo daļu 14.panta otro daļu, 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma  25.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Krimuldas novada dome 

2018.gada 27.jūlija lēmumu “Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanu” (protokols Nr.7, 14.punkts), 

  

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Dārza iela 57A, 

Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads ar kadastra apzīmējumu 8068 007 

0669, , izsoles noteikumus. 

2. Izsoli veikt līdz 2018.gada 30.septembrim. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas  novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums ar pielikumiem  pievienots protokolam uz 10 lapām. 

 

16. 

Par  nekustamā īpašuma maiņu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Krimuldas novada domē 2017. gada 9. novembrī saņemts PERSONAS iesniegums 

(reģistrācijas Nr. 1841) par to, ka 2004. gadā no Krimuldas novada pašvaldības iegādājies 

zemes gabalu “Pērles”, kas atrodas Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

(zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0015 5995, kadastra Nr. 8068 007 0534). Visos 

īpašuma dokumentos zemes gabala lietošanas mērķis ir minēts kā apbūves zeme,  kurā drīkst 

būvēt dzīvojamo ēku. Tieši ar šādu mērķi iegādājās šo īpašumu. 2017.gadā vēlējās uzsākt 

būvniecību sev piederošā nekustamā īpašumā, bet tika konstatēts, ka zemes gabalu pārklāj 

gāzesvada aizsargjosla, par kuru iegādājoties G.Kāršeniekam nebija nekādas informācijas. 

Krimuldas novada domes rīcība ir sekojoša informācija: 

1. Krimuldas pagasta padomes 2004. gada 28. maija sēdes protokola izraksts Nr. 6 par 

zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un lietošanas tiesību maiņu PERSONAI. 

2. LR Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2004. gada 20. septembra 

lēmums Nr. 8.-6.68/49.  

 

2.1. Piešķirt PERSONAI, īpašumā par samaksu Rīgas rajona Krimuldas pagasta  apbūves 

zemi “Pērles” 0,25 ha platībā, saskaņā ar 2004. gada 2. augusta zemes robežu plānu 

M1:1000, kas reģistrēts kadastra reģistrā ar kadastra Nr. 8068 007 0534. 

2.2. Noteikt maksu īpašumā par samaksu piešķirt zemes 0,25 ha LVL 1250,00 (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) jeb 44,6 zemes kompensācijas sertifikāti. 
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2.3. Nekustamam īpašumam noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

  2.3.1. Lojas upes 100 m aizsargjosla 0,25 ha. 

2.4. PERSONAI trīs mēnešu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, jānoslēdz līgums par 

zemes izpirkšanu ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka. 

2.5. Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27. pantu, darījumus 

(atsavināšanu, ieķīlāšanu un citādu apgrūtinājumu ar lietu tiesībām) var veikt tikai ar to 

zemi, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

2.6. Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15. panta 2. 

punktu, šo lēmumu viena mēneša laikā, no tā saņemšanas brīža, var pārsūdzēt Centrālajā 

zemes komisijā vai tiesā. 

3. Pamatojoties uz zemesgrāmatu apliecību nekustamā īpašuma “Pērles”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., ar kadastra Nr. 8068 007 0534, īpašnieks ir PERSONA, pamats 

2004. gada 5. oktobra līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Nr. 21/P-1840. 

Žurnāls Nr. 300000895366 (18.10.2004.) lēmuma datums 13.11.2004., tiesnesis 

Sarmīte Stūrmane. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 

Pārejas noteikumu 13.punktu no 2009.gada 01.jūlija Krimuldas novada dome ir 

Krimuldas pagasta padomes visu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

5. Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlijā apstiprināto Krimuldas novada teritorijas plānojumu  

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

“Pērles ” zemes vienība ar kad. apz. 8068 007 0534, platība 0.25 ha, atrodas 

lauksaimniecības teritorijā Raganas ciema zonā. 

6. Pamatojoties uz akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (izveidota akciju 

sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizācijas rezultātā) 2017. gada 7. novembra vēstuli 

Nr. 31-3-2-2/1239 ir sniegta informāciju par apbūves iespēju un gāzesvada 

aizsargjoslu nekustamajā īpašumā “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra Nr. 8068 007 0534. 

Nekustamo īpašumu “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 

8068 007 0534 šķērso pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalna PGK ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem Dn 720 mm drošības aizsargjosla. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32.2 

pantu, drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar 

diametru no 600mm līdz 800mm noteikta 150 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada 

ass. 

2004. gadā, kad PERSONA tika nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Aizsargjoslu likumā nebija noteikta 

gāzesvada drošības aizsargjosla. Saskaņā ar grozījumiem 1997. gada 5. februāra 

Aizsargjoslu likumā, kas stājās spēkā 2005. gada 15. jūlijā, gāzesvadiem ar spiedienu virs 

1,6 megapaskāliem tika noteiktas drošības aizsargjoslas 200 m attālumā katrā pusē no 

gāzesvada ass. Savukārt, saskaņā ar 2009. gada 10. jūnija grozījumiem Aizsargjoslu 

likumā, drošības aizsargjosla tika grozīta no 200 metriem katrā pusē no gāzesvada ass uz 

150 m katrā pusē no gāzesvada ass. 

Aprobežojumi  jaunas ēkas būvniecībai drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar 

spiedienu virs 1,6 megapaskāliem noteikti Aizsargjoslu likuma 58.2 panta pirmās daļas 

1)apakšpunktā „aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par 

dzīvojamām ēkām, kā arī — ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, 

gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku — pārbūvēt esošās 

ēkas......”. 

7. 2017.gada 14.decembra Attīstības komitejas sēdē tika pieņemts lēmums, papildus 

pieprasīt informāciju no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” vai 2004.gadā, kad 

PERSONAI tika nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Pērles”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā un  Aizsargjoslu likumā nebija noteikta 

gāzesvada drošības aizsargjosla, bija iespējams veikt minētā nekustamā īpašuma 

apbūvi vai jau atsavināšanas brīdī 2004.gadā bija skaidri zināms, ka apbūve nekustamā 
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īpašumā “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 007 

0534 nebūs iespējama. 

8. 2018.gada 3.maijā no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” tika saņemta atbildes 

vēstule Nr.01-10/363, kurā tika norādīts, ka 2004.gadā Aizsargjoslu likums (redakcija 

no 22.07.2003-14.07.2005.) gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem tika 

noteiktas ar 2005.gada 15.jūliju, kad spēkā stājās grozījumi 1997.gada 5.februāra 

Aizsargjoslu likumā un gāzesvadiem ar spiedienu virs 1.6 megapaskāliem tika 

noteiktas drošības aizsargjoslas 200 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass. 

Savukārt, saskaņā ar 2009.gada 10.jūnija grozījumiem Aizsargjoslu likumā, drošības 

aizsargjosla tika samazināta no 200 metriem katrā pusē no gāzesvada ass uz 150 

metriem katrā pusē no gāzesvada ass. Vienlaikus informēja, ka pārvades gāzesvada 

Izborska – Inčukalna PGK ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem Dn 720 mm tika nodot 

ekspluatācijā 1984.gadā. saskaņā ar būvniecības noteikumiem, kas bija spēkā 

gāzesvada izbūves laikā, būvniecība 200 metru attālumā no gāzesvada bija aizliegta. 

Arī Latvijas standarts LVS 422 “Dabasgāzes pārvades (transporta) sistēmas 

cauruļvadu projektēšana” no 2003.gada noteica, ka attālumu noteikšanai no 

jaunbūvējamām ēkām un būvēm līdz ekspluatācijā esošiem pārvades gāzesvadiem un 

iekārtām attiecināmas to normatīvo aktu prasības, kas tika piemērotas, projektējot un 

būvējot šos cauruļvadus un iekārtas. 

9. Krimuldas novada būvvalde 2017.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa maiņu”(protokols Nr.27,12.punkts) ar, kuru nekustamā 

īpašuma “Pērles”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā lietošanas mērķis 

tika mainīts no apbūves zemes uz zemi, uz, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

10. Ņemot vērā, ka PERSONA iegādājās no Krimuldas novada domes nekustamo 

īpašumu “Pērles”, Krimuldas pagastā kā apbūves zemi, bet tiesiski apbūvi uz tās 

nevarēja veikt, ir izvērtējams jautājums par nekustamā īpašuma “Pērles”, Krimuldas 

pagastā maiņu uz līdzvērtīgu pašvaldības nekustamo īpašumu, kurā ir iespējams 

PERSONAI veikt apbūvi. 

11. Izvērtējot iespējamos maiņas variantus, ņemot vērā arī PERSONAS viedokli, tika 

secināts, ka par līdzvērtīgu PERSONAI piederošo nekustamo īpašumu “Pērles”, 

Raganā, Krimuldas pagastā būtu uzskatāms nekustamais  īpašums Gavēņu ielā 2, 

Raganā ar kadastra Nr.8068 007 0645, kas saskaņā ar 2016.gada 29.jūlijā apstiprināto 

Krimuldas novada teritorijas plānojumu  “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 

2016.gada” Grafisko daļu atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves  teritorijā (DzS). 

12. 2018.gada 21.jūnijā nekustamā īpašuma novērtēšanu veikusi SIA “INVEST-CĒSIS”, 

kas ir sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, kas reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra 

nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstā. 

13. Pamatojoties uz SIA “INVEST-CĒSIS”, reģistrācijas Nr. 44103018948, 2018.gada 

21.jūnija novērtējumu nekustamā īpašuma Gavēņu ielā 2, Raganā, tirgus vērtība  ir 

EUR 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Zemes vienība ir uzmērīta 

un ierakstīta Zemesgrāmatā un Krimuldas novada domes vārda. 

14. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3)punkts 

nosaka, ka  publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt apmainot 

pret citu mantu. 

15. PERSONA nekustamo īpašumu “Pērles”, Raganā ar kadastra Nr. 8068 007 0534 

iegādājas no pašvaldības par LVL 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati 

00 santīmi) vai EUR 1778,59( viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 

59 centi), bet nekustamā īpašuma Gavēņu ielā 2, Raganā Nr.8068 007 0645 tirgus 

vērtība ir EUR 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi), līdz ar to 

PERSONAI zemes vienības starpība EUR 7421,41 (septiņi tūkstoši četri simti 

divdesmit viens euro un 41 centa) apmērā ir jāieskaita Krimuldas novada domes 

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

pirmās daļas 2)apakšpunktu, likuma ”Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu”3.pantu Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūlija  atzinumu,  

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piekrist zemes vienības “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra 

Nr. 8068 007 0534 maiņai pret Gavēņu ielā 2, Raganā ar kadastra Nr.8068 007 0645. 

2. PERSONAI papildus ieskaitīt Krimuldas novada domes norēķinu kontā EUR 7421,41 

(septiņi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 41 centa), kas ir starpība starp 

zemes vienības “Pērles”, Raganā cenu un nekustamā īpašuma Gavēņu ielā 2, Raganā 

ar kadastra Nr.8068 007 0645 tirgus vērtību. 

3. Krimuldas novada domei noslēgt nekustamā īpašuma maiņas līgumu, kurā ir noteikts, 

ka pēc maiņas nekustamais īpašums “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

ar kadastra Nr. 8068 007 0534 ir nostiprināms uz Krimuldas novada domes vārda un 

nekustamais īpašums Gavēņu ielā 2, Raganā ar kadastra Nr.8068 007 0645 ir 

nostiprināms uz PERSONAS vārda pēc Lēmumā 2.punktā noteiktās naudas summas 

saņemšanas Krimuldas novada domes norēķinu kontā. 

4. Nekustamā īpašuma darījuma koroborāciju Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā par 

maiņas ceļa iegūto nekustamo īpašumu Krimuldas novada dome un PERSONA veiks 

katrs atsevišķi, sedzot izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā. 

5. Juridiskai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma maiņas līgumu. 

6. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

17. 

Par Krimuldas novada pašvaldības budžeta  

sagatavošanas, apstiprināšanas un kontroles kārtības apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: A.Pētersone, M.Zemītis, A.Caucis, Z.Berdinska) 

 

 Pamatojoties uz  likuma "Par pašvaldību budžetiem, "Likumu par budžetu un finanšu 

vadību" un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu.,  

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, apstiprināšanas un 

kontroles kārtību. 

2. Uzdot izpilddirektoram kontroli par  “Krimuldas novada pašvaldības budžeta 

sagatavošanas, apstiprināšanas un kontroles kārtības” ievērošanu un izpildi.  

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

Lēmums un kārība pievienots protokolam uz 14 lapām. 
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18. 

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu_„ Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: J.Krieviņš, J.Salmiņš) 

  

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

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un pamatojoties uz Krimuldas novada 

domes Finanšu komitejas  2018.gada 18.jūlija atzinumu,  

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.6 „ Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”.   

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

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

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

 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

19. 

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu  

“Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”  apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

   

Saskaņā ar likuma  ar likuma Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, 46.pantu, ar 

likuma “Par nekustāmā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 91. punktu, 3.panta 1.daļas 14. 

16.punktu un pamatojoties uz  Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu,   

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „ Par nekustamā 

īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”.  

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

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

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

vadītājai.  

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

20. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 
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Izskatot 23.07.2018. domes priekšsēdētāja Linarda Kumska iesniegumu par ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, 

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma par 

darba periodu no 22.06.2017. līdz 21.06.2018. daļu 1 kalendāro nedēļu, sākot no 30.07.2018. 

līdz 05.08.2018. ieskaitot. 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska  atvaļinājuma laikā veic priekšsēdētāja 

vietnieks Artūrs Caucis.  

21. 

Par individuālās apkures ierīkošanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1& 

 Izskatījusi PERSONAS 03.07.2018. iesniegumu atļaut ierīkot autonomo dabas gāzes 

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

nov., 
 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

Neiebilst, ka PERSONAI ierīko viņai piederošajā  īpašumā Skolas iela 2 dzīvoklis 12, 

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

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

A/S “Gaso”. 

2& 

 Izskatījusi PERSONAS 18.07.2018. iesniegumu atļaut ierīkot autonomo dabas gāzes 

apkuri daudzdzīvokļu mājā Turaidas iela 3 dzīvoklis 10, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

Neiebilst, ka PERSONA ierīko viņam piederošajā  īpašumā Turaidas iela 3 dzīvoklis 

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

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

A/S “Gaso”. 
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3& 

 Izskatījusi PERSONAS  25.07.2018. iesniegumu atļaut ierīkot autonomo dabas gāzes 

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

nov., 
 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

Neiebilst, ka PERSONAS   ierīko viņiem piederošajā  īpašumā Skolas iela 2 dzīvoklis 

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

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

A/S “Gaso”. 

 

 

22. 

Par Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 2018.gada 29.martā Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu izsludināt atklātu 

konkursu un apstiprināja konkursa nolikumu uz Krimuldas novada domes izpilddirektora 

vietnieka amata vietu. 

            Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis informē deputātus, ka 2018.gada 

26.jūlija ārkārtas Attīstības komiteja, kurā tika veikta izpilddirektora vietnieka amatu 

kandidātu izvērtēšana, Attīstības komiteja ir izvirzījusi apstiprināšanai 1 pretendentu-  Vilni 

Krišjāni. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 

40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes 

priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām 

kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem. 

Domes priekšsēdētājs ierosina izveidot balss skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: Madara 

Liepiņa, Inga Ķerzuma, Laimonis Ozols. 

 

 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: 

Madaru Liepiņu, 

Ingu Ķerzumu, 

Laimoni Ozolu. 

 

            Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis iepazīstina deputātus ar vēlēšanas 

zīmes aizpildīšanas kārtību, balsošanas kārtību un gadījumiem, kad vēlēšanas zīmes tiek 

atzītas par nederīgām. 
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  Pkst.11.17 tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu 

skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.  

 

 Sēdes atsākās 11.30 

 

 Balsu skaitīšanas komisija nodot balss skaitīšanas protokolu domes priekšsēdētājam 

L.Kumskim. L.Kumskis paziņo  balsošanas rezultātu: 

 

 atklāti vārdiski balsojot,  ar 13 balsīm ( Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret 1 (Zane 

Berdinska ), DOME NOLEMJ: 

 

1. Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieka amatā iecelt Vilni Krišjāni. 

 

2. Izpilddirektora vietnieka amata pienākumu veikšanu uzsākt vienu mēnesi pēc lēmuma 

saņemšanas 

 

Balss skaitīšanas  komisijas protokoli pievienoti protokolam uz 2 lapām. 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 14. augustā  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 14. augustā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 15. augustā plkst. 1300 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 15.jūlijā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 31. augustā plkst. 1000. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.34 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 


