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Ināra Miškina- Krimuldas novada vēstis redaktore. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Laukmeži” 

3. Par lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Meža Lībieši” 

4. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” atsavināšanas procesa 

uzsākšanu 

5. Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2006.gada 31.marta lēmumā “Par  

zemes platību apstiprināšanu”,  protokols Nr. 4, 20.p., 1& 

6. Par zemes nomu 

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja nomniekam izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības  

9. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 42”, 

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

0319, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krasta iela 5”, 

Lēdurga, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 

0408, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11. Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Katlu māja Sunīšos”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apz.8068 0100 040 025 

novērtēšanu 

12. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu daudzīvokļu dzīvojamo māju celtniecībai  

13. Par saskaņojuma izsniegšanu biedrībai Vidzemes lauku partnerība “Brasla” par 

atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijās: Lēdurgas 

Dendroparks un Avotu birzs 

14. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „ Pirmsskolas 

vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmas”  

15. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

16. Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējo 

norēķinu apstiprināšanu 

17. Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2019.gada janvārim – augustam pašvaldību  

izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām  

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

notiekošo pašvaldībā. 
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2. 
Par lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Laukmeži” 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere. 

Debatēs: M.Zemītis, N.Bokšs) 

 

 Izskatot PERSONAS, 2019.gada 10.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot 

īpašumā „Laukmeži” , Krimuldas pag., Krimuldas novadā, kad. apz. 8068 007 0008,  0,38 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās  zemes,  DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums „LAUKMEŽI”, kad. Nr. 8068 007 0008,  pieder PERSONAI 

saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000381225 datiem, tiesneses Sarmītes Temļakovas 

2007,gada 27.jūlija lēmums. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kad. apz. 8068 

007 0008,  platība 18,41 ha, no tās  lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 13,14 

ha; tā visa ir nosusināta. 

2. Saskaņā ar 29.07.2016. teritorijas plānojumu “Krimuldas novada teritorijas plānojums 

no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” 

Grafisko daļu, īpašums atrodas Lauksaimniecības (L) un Mežsaimniecības (M) 

teritorijā. 

3. Saskaņā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 488.2.punktu, 

lauksaimniecības zemes apmežošana nav atļauta ja meliorācijas sistēmu uzturētājs 

nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu; 488.4.punkts noteic, ka lauksaimniecības 

zemes apmežošana nav atļauta ja apmežošanai paredzētā lauksaimniecības zemes 

platība ir lielāka par 3 ha un vidējais zemes kvalitatīvais novērtējums ir 35 balles un 

vairāk.  

4. Saskaņā ar informāciju  no VZD kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem  datiem-

tematiskās kartes, zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0008 vidējais zemes 

kvalitatīvais novērtējums ir 39 balles. Saskaņojums no valsts SIA "Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora 

nav iesniegts. 

5. Iesniegums  skatīts Krimuldas novada domes Attīstības  komitejas sēdē  2019.gada 

14.februārī un atbalstīts, jo transformējot 0,38ha  zemes, tiek iztaisnotas robežas 

apstrādājamai lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada 

domes saistošo  noteikumu  Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi” Grafisko daļu  un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 488.2..punktu, 2019.gada 14.februāra  Attīstības 

komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, 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 lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Laukmeži”, kad. Nr. 8068 

007 0008,  zemes vienībā ar kad. apz. 8068 007 0008, 0,38 ha platībā (vairāk vai 

mazāk). 

2. Uzdot zemes īpašniekiem saskaņot minētās darbības valsts SIA "Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā 

(Rīgas iela 113, Salaspils, tālrunis: 26323268, 67942120). 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

 



4 

 

3. 
Par lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Meža Lībieši” 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

 Izskatot SIA “Sodra mežs”, reģistrācijas Nr. 50003871841, adrese Aristīda Briāna iela 

9A-2, Rīga, LV-1001, pilnvarotās personas Gata Tetera (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas 

notāres Kitijas Paukinas 18.12.2018. izsniegta Pilnvara, Reģistra  Nr.5608)   2019.gada 

31.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot īpašumā „Meža Lībieši”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0828,  4,48 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes, un 

2019.gada 18.februārī pievienotos valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Tehniskos noteikumus Nr. V-1-27/72,  DOME 

KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums „Meža Lībieši”, kad. Nr.6656 002 0836,  pieder sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību "Sodra mežs". Īpašums izveidots atdalot zemes vienību no 

nekustamā īpašuma “Lībieši”, kas saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 99 datiem pieder sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību "Sodra mežs"..  

2. Saskaņā ar 29.07.2016. teritorijas plānojumu “Krimuldas novada teritorijas plānojums 

no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

Grafisko daļu, īpašums atrodas Lauksaimniecības  (L) un Mežsaimniecības (M) 

teritorijā. 

3. Saskaņā ar informāciju  no VZD kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem  datiem-

tematiskās kartes, zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0828, sastāvā nav 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zeme nav meliorēta un saskaņojums ar valsts 

SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas 

nodaļas Rīgas sektoru  nav nepieciešams. 

4. Iesniegums  izskatīts Krimuldas novada domes Attīstības  komitejas sēdē  2019.gada 

14.februārī un atbalstīts, jo pļava, kas attēlota  1995.gada20.jūnija  zemes robežu plānā 

ir aizaugusi ar mežu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada 

domes saistošo  noteikumu  Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi” Grafisko daļu  un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 488.punktu, 2018.gada 2.augusta situācijas plānu 

īpašumam “Meža Lībieši” un 2019.gada 14.februāra  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Meža Lībieši”, kad. Nr. 6656 

002 0836,  zemes vienībā ar kad. apz. 6656 002 0828, 4,48 ha platībā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas”  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS, 2018.gada 18.decembra iesniegumu ar lūgumu nodot 

atsavināšanai  zemes īpašumu  ar nosaukumu un adresi “Brūžlejas” Krimuldas pag., 
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Krimuldas nov., uz kuru PERSONAI izbeigtas zemes lietošanas tiesības, DOME 

KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr. 100000577267 datiem, nekustamais īpašums ar adresi un nosaukumu “Brūžlejas”, 

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

īpašums  ar  kad. Nr. 8068 002 0081, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 

8068 002 0081, platība 2,08 ha.  

2. Ar Krimuldas pagasta padomes 2009.gada 27.februāra lēmumu „Par zemes lietošanas 

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

tiesības uz “Brūžleju” māju zemi, un noteikts ka zeme piekrīt pašvaldībai. 2009.gada 

1. decembrī starp Krimuldas novada domi un PERSONU noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums. 

3. Saskaņā ar  Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr. 100000584020 datiem, PERSONAI nostiprinātas īpašuma tiesības uz 

ēku (būvju) īpašumu  ar adresi “Brūžlejas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

8068 502 0015, kas sastāv no dzīvojamās ēkas  ar kad. apz. 80680020081001 un 

divām saimniecības ēkām, kad. apz. 806800200810002 un 80680020081006. 

(tiesneses Ināras Kuzņecovas 2018.gada 26.novembra lēmums, žurn. 

Nr.300004732075) 

4. Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (protokols Nr.  8, p.3) Grafisko daļu, 

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

informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 02.01.2019. ir EUR 

3452.00. 

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 19.panta trešo daļu, lēmumu par pašvaldībai 

piederoša apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai pieņem pašvaldības dome ne 

vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts atsavināšanas ierosinājums un visi 

atsavināšanai nepieciešamie dokumenti, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, 

vai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atsavināmā zemesgabala ierakstīšanas 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

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

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

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

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

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

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

ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

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

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

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

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 8.panta otro 

daļu atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

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

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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lēmējinstitūcija; 10.panta otrajā daļā noteikts, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota 

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

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

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

  

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 19.panta trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo 

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

daļu, 10.panta otro daļu un  44.panta pirmo daļu,  Attīstības komitejas 2018.gada 10.janvāra 

un Attīstības komitejas 2019.gada 14.februārī atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, 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 pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar 

nosaukumu un adresi “Brūžlejas” Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 

8068 002 0081, platība 2,08 ha. 

 

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

 

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi “Brūžlejas”, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 002 0081, platība 2,08 ha,  

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

5. 

Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2006.gada 31.marta lēmumā “Par  

zemes platību apstiprināšanu”,  protokols Nr. 4, 20.p., 1& 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Nolūkā izlabot pārrakstīšanas kļūdu un pamatojoties uz  Administratīvā procesa 

likuma 72.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 

likuma Pārejas noteikumu 13.punktu  un  likuma Par pašvaldībām  21.pantu,   

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 Izdarīt grozījumus Krimuldas pagasta padomes 2006.gada 31.marta lēmuma „Par 

zemes platības apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 20.p, 1&)   lemjošajā daļā nomainot ciparus 

“2,46” ar cipariem “2,49”  un izteikt lēmumu sekojošā redakcijā: 

 

“Apstiprināt Krimuldas pagasta pašvaldībai piekrītošās zemes “Mežs pie      

  Bērziem” (kadastra numurs 8068 009 0304) uzmērīto platību -2,49 ha.” 
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 Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena   mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

6. 

Par zemes nomu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Zāli atstāj deputāte Zane Segliņa 

 

1.& 

Izskatot  PERSONAS, 2019.gada 10.janvāra iesniegumu par  zemes nomas līguma 

pagarināšanu uz zemes “Dendroparks” daļu 0,3 ha platībā, DOME KONSTATĒ: 

1. Starp Krimuldas novada domi un PERSONU 2014.gada 16.jūnijā noslēgts zemes 

nomas līgums Nr. 121-2014, par pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes 

“Gaiļkalni”, kad. apz. 6656 002 0617,  daļas nomu 0,3 ha platībā. Nomas līguma 

termiņš 2019.gada 1.janvāris. Pēc īpašumu sadalīšanas, nomas zeme atrodas zemes 

vienībā ar nosaukumu “Dendroparks”, kad. apz. 6656 002 0793. 

2. PERSONA apsaimnieko esošo zemes gabalu, maksā zemes nomas maksu un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu,  MK 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 6., 28.,29.2. un 30.2.punktu, 2019.gada 14.februāra Attīstības komitejas atzinumu,  

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONU uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldības īpašumā  esošā īpašuma ar nosaukumu “Dendroparks”, Lēdurga, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienības ar   kad. apz. 6656 002 0793, daļu 0,3 

ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.. 

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

nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

2.& 

 

Izskatījusi PERSONAS, 2019.gada 11.februāra iesniegumu (iereģistrēts 2019.gada 12. 

februārī ar Nr. 269) ar lūgumu  pagarināt pašvaldībai piederošās zemes ar adresi “Rīti”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  daļas nomu 0,06 ha platībā, DOME KONSTATĒ: 

1.  Starp Krimuldas novada domi un PERSONU  2014.gada 19.februārī noslēgts zemes 

nomas līgums Nr. 7-2014, par pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes ar 
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nosaukumu  “ Rīti” (pēc  nosaukuma maiņas “Mazie Rīti”), kad. apz. 6656 005 0083,  

daļas nomu 0,06 ha platībā. Nomas līguma termiņš 2018.gada 31.decembris. 

2. PERSONA   apsaimnieko esošo zemes gabalu, maksā zemes nomas maksu un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu, MK 

2018.gada 19.jūnija  noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 6., 28., 29.2. un 30.2. punktu, Krimuldas novada domes  2019.gada 14.februāra 

Attīstības komitejas atzinumu,  

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 2.janvāri turpināt  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai piekrītošās  zemes ar nosaukumu “Mazie Rīti”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov.,  kad. apz.  6656 005 0833, daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa 

vajadzībām.  

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

maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

3.& 

Izskatot  PERSONAS, 2019.gada 7.februāra iesniegumu par  zemes daļas iznomāšanu  

0,06 ha platībā Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā īpašumā ar 

nosaukumu “Ausekļi”, kad. apz. 6656 002 0311, DOME KONSTATĒ: 

1. Starp Krimuldas novada domi un Ināru Zvīguli  2014.gada 19.februārī ir noslēgts 

zemes nomas līgums Nr. 12-2014, par pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes 

“Ausekļi”, kad. apz. 6656 002 0311,  daļas nomu 0,06 ha platībā. Nomas līguma 

termiņš 2018.gada 31.decembris. 

2. Nomniece PERSONA  nav iesniegusi iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai. 

3. PERSONA vēlas nomāt esošo zemes gabalu 0,06 ha platībā mazdārziņa vajadzībām. 

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu,  

MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 6., 28.,29.2. un 30.2.punktu,  

   

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Ar 2019.gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu ar PERSONU par Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes ar nosaukumu “Ausekļi”, 

Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienības ar   kad. apz. 6656 002 0311, 

daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

2. Ar 2019.gada 2.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurga, 
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Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienības ar   kad. apz. 6656 002 0311, daļu 

0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.. 

3. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. Nomnieks maksā arī 

nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

7.  

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes nomnieku sarakstus ir 

konstatēts, ka Olga Vilciņa, ar kuru Krimuldas novada dome 2015.gada 10.augustā ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu (Nr. 17-17/44) par 0,07 ha zemes nomu  īpašumā ar 

nosaukumu “Zeme Vētrās”, kad. apz. 8068 001 0138, ir mirusi 2019.gada 12.janvārī. Zemes 

nomas līguma termiņš 2019.gada 30.jūnijs. 

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

pirmās daļas 2.punktu, Attīstības komitejas  2019.gada 14.februāra atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

DOME NOLEMJ: 

 

 Sākot  ar 2019.gada  12.janvāri  izbeigt 2015.gada 10.augustā  noslēgto Zemes nomas 

līgumu Nr.17-17/44 ar Olgu Vilciņu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

8. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja nomniekam izbeigtas 

 zemes lietošanas tiesības  

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot PERSONAS, 2019. gada 11.februāra iesniegumu (iereģistrēts 2019.gada 

12.februārī ar Nr.268) par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemi 1,0 ha platībā,  uz kuru 

viņai izbeigtas zemes lietošanas tiesības,  DOME KONSTATĒ: 

 

1. Ar Lēdurgas pagasta padomes 2007.gada 8.augusta lēmumu “Par zeme pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanos PERSONAI”, prototokols Nr. 8, p.13, PERSONAI  izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķiro zemi ar nosaukumu “Rogas 1”, 

Lēdurgas pag., kad. apz. 6656 001 0182, platība 1 ha.  

2. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta otro prim viens (21 ) daļu, personai, kurai 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības atbilstoši zemes „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās 

daļas 2.punktam, ir nomas pirmtiesības. Likuma 25.panta otrajā  daļā noteikts, ka zemes 

nomas līgumu ar nomas pirmtiesīgo personu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja 

vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes 

nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes 

nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 
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3. Starp Lēdurgas pagasta padomi un PERSONU  2007.gada 30.augustā noslēgts zemes 

nomas līgums par zemes ar nosaukumu “Rogas 1” nomu 1,0 ha platībā. 

4. Starp Krimuldas novada domi PERSONU  2014.gada 19.februārī pagarināts zemes nomas 

līgums par zemes ar nosaukumu “Rogas 1” nomu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

5. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu - lauku apvidus zemes 

nomas līgumu pēc zemes pastāvīgā lietotāja izvēles var noslēgt par visu pastāvīgā lietošanā 

noslēgto zemi vai par šīs zemes daļu, izmantojot nomas pirmtiesības. 

6. Saskaņā ar iepriekšminēto MK noteikumu 7.punktu - nekustamā īpašuma nodokli par zemi 

maksā nomnieks un nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

7. Ar Krimuldas novada Būvvaldes 2017.gada 25.augusta  lēmumu, protokols Nr. 18, p.23, 

īpašumam mainīts nosaukums no “Rogas 1” uz “Jaunrogas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās 

daļas 2.punktu,otro daļu un  21 daļu, un MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. 

un 7.punktu, Attīstības komitejas 2019.gada 14.februāra atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldībai 

piekrītošo zemi „Jaunrogas”, kad. apz.  6656 001 0182,   1 ha platībā, noslēdzot 

zemes nomas līgumu  uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu ar PERSONU. 

3. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatības var tikt precizētas. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

9. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 42”, Ragana, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0319, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 42”, 

Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0319, 

0,5345 ha kopplatībā, izsoles izsludinātajā termiņā 2019.gada 21.janvārī tika saņemts 

PERSONAS zemes vienības pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums un apliecinājums 

par izsoles nodrošinājuma summas 960 EUR samaksu. PERSONA vēlas nekustamo īpašumu 

iegādāties uz nomaksu uz pieciem gadiem. Citi izsoles dalībnieki vai pirmpirkumtiesīgās 

personas izsoles noteikumos noteiktajā termiņā netika reģistrēti. 

Izsoļu komisija, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka “.. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts 

viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”, 

4.panta ceturtās daļas 3. un 8.punktu, un 20.12.2018. izsoles noteikumu 6.3.punktu, 
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11.02.2019. sēdē (protokols Nr.3, 1.p.) nolēma izsoli nerīkot un pārdot zemes vienību “Dārza 

iela 42”, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 

0319, 0,5345 ha kopplatībā, pirmpirkumtiesīgai personai – PERSONAI, par nosacīto cenu 

9600 EUR. 

Saskaņā ar Publiskās personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo prim daļu, kas 

nosaka: “Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā par 

nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās 

summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.”, PERSONA ir iemaksājusi 

avansu 10 procentu apmērā – 960 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskās personas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

20.12.2018. izsoles noteikumu 9.2.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 11.02.2019. protokolu 

Nr.3, 1.p. un 20.02.2019. Finanšu komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dārza iela 42”, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0319, 0,5345 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 42”, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0319, 0,5345  ha kopplatībā, pārdošanu par 

9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti  euro 00 centi) uz nomaksu. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

10. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krasta iela 5”, Lēdurga, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0408, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krasta iela 5”, 

Lēdurga, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0408, 

0,4133 ha kopplatībā, izsoles izsludinātajā termiņā 2019.gada 7.janvārī tika saņemts 

PERSONAS zemes vienības pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums un apliecinājums 

par izsoles nodrošinājuma summas 290 EUR samaksu. Citi izsoles dalībnieki vai 

pirmpirkumtiesīgās personas izsoles noteikumos noteiktajā termiņā netika reģistrēti. 

Izsoļu komisija, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka “.. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts 

viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”, 
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4.panta ceturtās daļas 3. un 8.punktu, un 20.12.2018. izsoles noteikumu 6.3.punktu, 

11.02.2019. sēdē (protokols Nr.3, 2.p.) nolēma izsoli nerīkot un pārdot zemes vienību “Krasta 

iela 5”, Lēdurga, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 6656 002 

0408, 0,4133 ha kopplatībā, pirmpirkumtiesīgai personai PERSONAI, par nosacīto cenu 2900 

EUR. 

PERSONA ir iemaksājis Krimuldas novada domes norēķinu kontā pirkuma summu 

2610 EUR par zemes vienību “Krasta iela 5”. Iemaksātā nodrošinājuma summa 290 EUR tiek 

ieskaitīta pirkuma summā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

20.12.2018. izsoles noteikumu 9.2.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 11.02.2019. protokolu 

Nr.3, 2.p. un 20.02.2019. Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krasta iela 5”, Lēdurga, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0408, 0,4133 ha kopplatībā, izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU, par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma – zemes vienības “Krasta iela 5”, Lēdurga, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0408, 0,4133 ha kopplatībā, pārdošanu par 

2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti  euro 00 centi). 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz  2 lapām. 

 

11. 

Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Katlu māja Sunīšos” , 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apz.8068 0100 040 025 novērtēšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Izskatot PERSONAS 2019.gada 10.janvāra (reģ.Nr.57) iesniegumu par Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Katlu māja Sunīšos” ar kad. apz., 8068 

0100 040 025,  nodošanu atsavināšanai vai nomai, DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu datiem, 

nekustamais īpašums ar nosaukumu “Katlu māja Sunīšos” ar kadastra apz.8068 0100 

040 025, kas atrodas Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no 

septiņām telpām ar kopējo platību 195,8 m2 , turpmāk Nekustamais īpašums, pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai.  

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

“Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk Teritorijas plānojums) Grafisko daļu 

“Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte” būve ar kad. apz. 8068 0100 040 

025 atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur nav atļauta publiskā apbūve 
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un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina 

vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina 

apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

3. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz 

trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu 

infrastruktūru. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu 

māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem stāviem. Teritorijas 

papildizmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve (pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes 

iestādes, sakaru nodaļa un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes), tirdzniecības 

un/vai pakalpojumu objektu apbūve (veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu pakalpojumu objekti), labiekārtota publiskā 

ārtelpa (publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas 

labiekārtošana un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana), publiskā ārtelpa bez 

labiekārtojuma. 

4. Lai izvērtētu Nekustamā īpašuma vērtību un izmantošanas iespējas, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām ir nepieciešamība veikt Nekustamā īpašuma novērtēšanu, lai 

izvērtētu atsavināšanas vai iznomāšanas iespējas. 

          

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  pirmās  daļas  2.punktu, Publiskas  

personas  finanšu  līdzekļu  un  mantas  izšķērdēšanas  novēršanas  likuma 3.panta pirmo daļu, 

kas nosaka pašvaldības pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, 

rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, 

Attīstības komitejas 2019.gada 14.februāra un Finanšu komitejas 2019.gada 20.februāra 

atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Veikt nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Katlu māja Sunīšos” ar kadastra apz.8068 

0100 040 025, kas atrodas Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov. novērtēšanu. 

2. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Katlu māja Sunīšos” ar 

kadastra apz.8068 0100 040 025 novērtēšanu atbilstoši Latvijas vērtēšanas standarta 

(LVS401-2013) prasībām. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

12. 

Par pašvaldības īpašuma  

atsavināšanu daudzīvokļu dzīvojamo māju celtniecībai  

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: J.Salmiņš, N.Bokšs, M. Zemītis, A.Pētersone) 

 

Izskatot PERSONAS 2018.gada 12.decembra (reģ.Nr.1958) iesniegumu par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kad. apz., 8068 007 0737, 8068 007 

0738,  nodošanu atsavināšanai, DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr. 100000560252 un Nr.100000560223 datiem, nekustamais īpašums ar adresi 

Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.. kad. Nr.8068 007 0813 un 

kadastra apzīmējumu 8068 007 0737 sastāv no zemes vienības ar kopējo platību  



14 

 

0,5088 ha un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8068 007 0820 un kadastra apz. 

8068 007 0738  un adresi Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ar 

kopējo platību 0,5387 ha, turpmāk Nekustamais īpašums, pieder Krimuldas novada 

pašvaldībai.  

2. Saskaņā ar 2016. gada 29.jūlija Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Grafisko daļu un „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”  Krimuldas novada pašvaldībai piederošās 

zemes vienības ar kad. apz., 8068 007 0737 ar adresi Meistaru iela 1, Raganā, platība 

0.5088 ha, zemes vienības ar kad. apz., 8068 007 0738 adrese Skolas iela 12, Raganā, 

platībā 0,5387 ha atrodas sekojošā funkcionālajā zonā- mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijā. 

2.1. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar 

apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot 

atbilstošu infrastruktūru. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju 

apbūve (11001) (savrupmājas un dvīņu mājas), rindu māju apbūve (11005) un 

daudzdzīvokļu māju apbūve (11006) (daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem 

stāviem).  

2.2. Teritorijas papildizmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve (12001) (pašvaldības 

iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļa un citi uzņēmumi, organizācijas 

un iestādes), (12002) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (veikali, 

aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti), labiekārtota publiskā ārtelpa (24001) (publiskas ārtelpas 

izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju 

kustības infrastruktūras ierīkošana), publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

2.3.  Saskaņā ar Teritorijas plānojuma daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, turpmāk Noteikumi, 4.2.1.4. punktu Apbūves parametriem atkarībā no 

teritorijas izmantošanas veida, tiek noteikts paredzamais apbūves stāvu skaits, 

minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība, maksimālais apbūves augstums, 

apbūves intensitāte, apbūves augstums (m), apbūves augstums (stāvu skaits), 

brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais).  

2.4. Saskaņā ar Noteikumu 4.2.1.5. punktu Citi noteikumi nav atļauta publiskā 

apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, 

kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski 

samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.  

2.5. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta tikai jaunbūvējamo 

daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, ja publiskās telpas paredzētas būvprojektā. 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte - 20 m, rindu mājām - 10 m. Ēku 

un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais 

apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma. 

3. Saskaņā  ar  likuma  ,,Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  9.punktu  viena  no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu 

jautājumu risināšanā.  Konstatējams,   ka šobrīd  pieejamais  pašvaldības  dzīvojamais  

fonds  ir nolietots, kuru ir nepieciešama atjaunot, līdz ar to pašvaldības autonomās 

funkcijas – palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā- īstenošanā, ir nepieciešamība  

meklēt  risinājumus  dzīvojamā  fonda attīstībai; 

4. Aktuāls  jautājums  ir  arī  pašvaldības  dzīvojamās  telpas  izīrēšana  kvalificētam 

speciālistam, lai nodrošinātu  iespējas  piesaistīt  trūkstošos speciālistus pašvaldības 

autonomo funkciju nodrošināšanai; 

5. Svarīgi atzīmēt, ka arī valsts līmenī šobrīd tiek akcentēts jautājums par nepietiekamo 

dzīvojamo fondu pašvaldībās, kā iespējamais risinājums ir izstrādāts Ministru 

kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts palīdzību īres dzīvojamās mājas 
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būvniecībai” un ,,Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 

469 ,,Noteikumi par paralēlajiem   aizdevumiem   saimnieciskās   darbības   veicējiem   

konkurētspējas uzlabošanai"”; šo noteikumu projektu mērķis ir nodrošināt efektīvu 

palīdzības sniegšanu un pieejamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību 

reģionos personām, kas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā saskaņā ar likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa  jautājumu  risināšanā”,  ieviešot  

palīdzības  mehānismu:  grantu  veidā  10% apmērā, kuru piešķirs Ekonomikas 

ministrija un finanšu instrumenta mezanīna aizdevuma veidā  30%  apmērā,  kuru  

piešķirs  attīstības  finanšu  institūcija  ,,Altum”.  Ar  palīdzības mehānismu  

2018.gadā   ir  paredzēts  nodrošināt   aptuveni  23076  m2    jaunu  dzīvokļu 

būvniecību reģionos personām, kas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu 

jautājumu risināšanā  saskaņā  ar  likumu  par  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu  

risināšanā,  nodrošinot aptuveni   30 000 000   euro   investīcijas   īres   namu   

būvniecībai,   tādā   veidā   veicinot darbaspēka pieejamību teritorijās ar pieaugošo 

nodarbinātību; 

6. Šobrīd  viens  no  aktuālākajiem  izaicinājumiem  Latvijā mājokļu politikas jomā ir 

mājokļu pieejamības nodrošināšana. Iespēja dzīvot kvalitatīvā mājoklī  par  

pieejamām  cenām  ir  pamatvajadzība,  un  tas  ir  viens  no  svarīgākajiem faktoriem,  

lai  sasniegtu  vairākus  sociālās  politikas  mērķus,  tostarp  veicinātu  iespēju 

vienlīdzību,  sociālo  integrāciju  un  mobilitāti.  Šī  brīža  situāciju  mājokļu  

pieejamībai raksturo šādi galvenie izaicinājumi: 1) zemi iedzīvotāju ienākumi liedz 

pieeju būvniecības standartiem atbilstošam mājoklim; 2) privāto investīciju trūkums 

īres namu celtniecībai reģionos; 3) ierobežota iedzīvotāju mobilitāte; 

7. Likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 

likumu; 

8. Likuma  ,,Par  pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  2.punkts  noteic,  ka  pildot  

savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības (..)atsavināt kustamo 

un nekustamo mantu, (..) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. 

9.  Likuma  ,,Par  pašvaldībām”  77.panta  otrā  daļa  paredz,  ka  pašvaldības  īpašums 

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai(..); 

10. Lai pašvaldība varētu nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) 

punktā noteikto, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldība var atsavināt sev piederošo 

zemi, turpmāk Nekustamo īpašumu, ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzīvokļu 

dzīvojamās mājas celtniecība. 

11. Pašvaldība nekustamā īpašuma atsavināšanu veic pamatojoties uz 17.02.1994. likuma 

“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta pirmā daļā 

noteiktajam mērķim “privatizācijas mērķis ir, mainot valsts vai pašvaldības īpašuma 

objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas 

tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības 

veic kā komersanti”. 

12. Pamatojoties uz 17.02.1994. likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 

privatizāciju”4.panta pirmā daļā noteikto” par privatizācijas subjektu var būt fiziskā 

vai juridiskā persona, kam ir tiesības iegūt Latvijā kustamo vai nekustamo īpašumu. 

Privatizējot valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, privatizācijas subjekts nevar būt 

valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kā arī kapitālsabiedrība, 

kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus”. 
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13.  Kā nodrošinājums pašvaldībai ir tas, ka persona, kas izsolē iegūs Nekustamo 

īpašumu, to izmantos izsoles noteikumos minētam mērķim- daudzīvokļu dzīvojamās 

mājas celtniecība, pašvaldība ar personu noslēdz atpakaļpirkuma līgumu, kurā ir 

jāparedz nosacījumi, kas noteikti Civillikuma 2054.- 2059. pantos. 

14. Ar atpakaļpirkuma līgumu pircējs uzņemas savu pirkto lietu pārdot atpakaļ 

pārdevējam pēc viņa pieprasījuma. Ja atpakaļpirkuma tiesība aprobežota ar zināmu 

termiņu, tad tam notekot viņa izbeidzas. Pretējā gadījumā šī tiesība nekad nenoilgst. 

15. Lai pašvaldība nodrošinātos pret gadījumu, ka persona, kas iegādājās Nekustamo 

īpašumu, to atsavina tālāk trešajai personai, pašvaldība atpakaļpirkuma līgumu 

iesniedz Zemesgrāmatā kā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. 

16. Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu  un  mantas  izšķērdēšanas  novēršanas  likuma 

3.pants nosaka pašvaldības pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 

un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu;(..). Vienlaikus, likuma 8.pants paredz 

aizliegumu publiskai personai iegādāties īpašumā vai lietošanā  mantu  (kustamu  vai  

nekustamu)  vai  izmantot  pakalpojumus  vai  darbus  par paaugstinātu  cenu. 

17. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot 

izsolē,5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 8.panta otro 

daļu atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

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

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 

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

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 77.panta otro daļu , Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 

8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, 17.02.1994. gada likuma “Par valsts 

un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 

Civillikuma 2054.-2059.pantiem, Attīstības komitejas 2019.gada 17.janvāra, 2019.gada 

14.februāra un Finanšu komitejas 2019.gada 20.februāra atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumus 

īpašums ar adresi Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.. kad. 

Nr.8068 007 0813 un kadastra apzīmējumu 8068 007 0737 sastāv no zemes vienības 

ar kopējo platību  0,5088 ha un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8068 007 0820 un 

kadastra apz. 8068 007 0738  un adresi Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov. ar kopējo platību 0,5387 ha ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzīvokļu 

dzīvojamās mājas celtniecība. 

2.  Izpilddirektoram un Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi Meistaru 

iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.. kad. Nr.8068 007 0813 un kadastra 

apzīmējumu 8068 007 0737 sastāv no zemes vienības ar kopējo platību  0,5088 ha un 

nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8068 007 0820 un kadastra apz. 8068 007 0738  

un adresi Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ar kopējo platību 
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0,5387 ha,  novērtēšanu atbilstoši Latvijas vērtēšanas standarta (LVS401-2013) 

prasībām un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

3. Izsoles noteikumos noteikt atsavināšanas mērķi - daudzīvokļu dzīvojamās mājas 

celtniecība. 

4. Kā nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas mērķa izpildei pašvaldībai ar 

nekustamā īpašuma pircēju noslēgt atpakaļpirkuma līgumu, kurā ir iekļauti 

nosacījumi, kas noteikti Civillikuma 2054.- 2059. pantos un iesniegt Zemesgrāmatā kā 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. 

 

Lēmums pievienots uz 5 lapām. 

 

13. 

Par saskaņojuma izsniegšanu biedrībai Vidzemes lauku partnerība “Brasla” par 

atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijās: Lēdurgas Dendroparks un 

Avotu birzs 

 (Ziņo: L. Kumskis, L.Bernarde) 

Krimuldas novada domē 25.01.2019. tika saņemts iesniegums Nr.4-1/05 biedrības 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” par dalību Starptautiskā sadarbība projekta “Maršruti pāri 

robežām” īstenošanā sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu LAG SILMU. Projekts tiks 

iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 

"Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" projektu konkursā (kārta atvērta no 01.02.2019.-

30.06.2019). Projekta tēma - Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana ilgtspējīgā 

tūrismā. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa līdz 100000 EUR. Projekta ietvaros 

piedalās 5 pašvaldības: Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novads.  

Sadarbības projekta laikā plānotās aktivitātes – izglītojoši pieredzes apmaiņas 

pasākumi Latvijas un Somijas pusē katrā 2 gb., kuros iekļauti informatīvi semināri par Dabas 

taku izveidi, izmantošanu, popularizēšanu, uzturēšanu, atkritumu apsaimniekošanu utt., 

piesaistot ieinteresētas puses, veicinot pašvaldību un zemes īpašnieku sadarbību; dabas taku 

izveide, labiekārtošana, iekļaujot apmeklētāju plūsmas skaitītāju iegādi; esošo taku testēšana; 

publicitātes un mārketinga pasākumi.  

Izvērtējot projektā plānoto infrastruktūras izveidi, pamatojoties uz 2017. gada 3. maija 

MK noteikumiem Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

vietējām rīcības grupām starp teritoriālai un starpvalstu sadarbībai” 27.3. punktu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Projektā plānotās darbības saskaņot – takas labiekārtošanu un informācijas zīmju 

izvietošanu Avotu birzī (kadastra numurs 66560040081, kas pieder Krimuldas novada 

domei), atpūtas vietas izveidošanu un takas labiekārtošanu Lēdurgas Dendroparkā 

(kadastra numurs 66560020523, 66560020633, 66560020416, kas pieder Krimuldas 

novada domei.) 

 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā dome paredzēs līdzekļus projekta līdzfinansēšanai, 

informatīvo stendu, norāžu zīmju, marķējumu uzstādīšanai 10% apmērā, kas vidēji 

varētu būt līdz 1500,00 EUR/pašvaldībai laika periodā no 2019. līdz 2020. gadam. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 
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14. 

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „ Pirmsskolas vecuma 

bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”  

 (Ziņo: L. Kumskis, D.Gailīte. 

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

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Vispārējā Izglītības 

likuma 26.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2019.gada 18.februāra atzinumu,  

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Pirmsskolas 

vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”.   

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 uz  23 lapām. 

 

15. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 
 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1.§ 

 

Krimuldas novada domē saņemts biedrības “Siguldas Maratona klubs & Siguldas 

Takas” 29.10.2018. iesniegums  ar reģistrācijas Nr. 1670 par finansiālu atbalstu Latvijas 

kausa  orientēšanās sportā organizēšanu Krimuldas novadā ar sacensību centru “Veižu” 

mājās, kas norisināsies 17.-18.08.2019.  Sacensībās piedalīsies sportisti no Latvijas un no 

ārzemēm, plānotais dalībnieku skaits 500. Iesniegums izskatīts  18.02.2019. Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas un 20.02.2019. Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt pašvaldības finansējuma piešķiršanu 1300 EUR (Viens tūkstotis trīs simti 

eiro) apmērā  biedrībai “Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas” Latvijas kausa 

sacensībām orientēšanās sportā Krimuldas novada teritorijā 2019.gada 17.-18.augustā 

(budžeta funkcija 08120 “Sporta pasākumi” EKK 3263). 

2. Naudas līdzekļus 1300 EUR (Viens tūkstotis trīs simti eiro) piešķirt no  pamatbudžeta 

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

2275). 
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2.§ 

 

Krimuldas novada domē saņemts  Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolas direktora 

Aivara Bunķa  15.02.2019. iesniegums  ar reģistrācijas Nr. 303.  par papildus finansējuma 

835 EUR piešķiršanu vijoļklases labiekārtošanai. Par šo finansējumu tiks iegādāti skapji. 

Iesniegums izskatīts  20.02.2019. Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts, 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolai  (09511) naudas līdzekļus 835 EUR 

(Astoņi  simti trīsdesmit pieci eiro) apmērā vijoļklases labiekārtošanai (EKK 2312). 

2. Naudas līdzekļus 835 EUR  (Astoņi simti trīsdesmit pieci eiro) piešķirt no 

pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” 

(01890) (EKK 2275). 

Lēmums  pievienots protokolam 2 lapām. 

 

16. 

Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējo norēķinu 

apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

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

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa izmaksām Krimuldas novada izglītības iestādēs no 

2019.gada 1.janvāra, izskatīts 20.02.2019. finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem pēc naudas 

plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadam no 

1.janvāra sekojoši: 

 

 

Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     90.88  

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   207.07 

PII Krimulda EUR/mēnesī   188.56 

PII Ezerciems EUR/mēnesī   280.83 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam 3 lapām. 
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17. 

Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2019.gada janvārim – augustam pašvaldību  

izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

 (Ziņo: L. Kumskis. 

Debatēs: M.Zemītis) 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu, Finanšu ministrijas 

2018.gada 18.decembra rīkojuma  Nr.488  „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” 

2.pielikumu “Valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu atšifrējums pa programmām un 

apakšprogrammām”, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 

„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības 

programmas” 16.punktā noteikto, 

  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. 2019.gada janvāra līdz augustam LNKC piešķir Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolai 

valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 55626 (piecdesmit pieci  tūkstoši seši simti 

divdesmit seši eiro un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 48492 (četrdesmit astoņi 

tūkstoši četri simti deviņdesmit divi eiro  un 00  centi); 

1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem 

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

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  EUR 830 (astoņi simti trīsdesmit eiro 

un  00  centi); 

1.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša 

darba algas likmes palielināšanai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām  EUR 6304 (seši tūkstoši trīs simti četri eiro un 00 centi). 

 

 

2. 2019.gada janvāra līdz augustam LNKC piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 

Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 9611 (deviņi tūkstoši seši simti vienpadsmit eiro 

un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

 

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 8387. (astoņi tūkstoši trīs 

simti astoņdesmit septiņi eiro  un 00  centi); 

2.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem 

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

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  EUR 134 (viens simts trīsdesmit četri 

eiro  un  00  centi); 

2.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša 

darba algas likmes palielināšanai EUR 1090 (viens tūkstotis deviņdesmit eiro un 00 

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

tiks izlietota šiem mērķiem. 

 

Lēmums  pievienots protokolam 2 lapām. 

 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 12. martā  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 12. martā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 14.martā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 20.martā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 29.martā plkst. 1000. 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.03 

 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 

 


