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Pēc saņemtiem  priekšlikumiem domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina 

darba kārtībā iebalsot: 

 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

 

25. Par dāvinājuma pieņemšanu 

  

balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

 

26. Par ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par īres līguma pagarināšanu 

3. Par  uzmērītās platības apstiprināšanu 

4. Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

5. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Meža Paukas”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā 

6. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Meža Sabas”, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā 

7. Par  meža zemes  “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

8. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „ Par neapbūvētu, 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas 

maksu”  

9. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0657, otrās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

10. Atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu “Krimuldas novada domes 

Lēdurgas Dendroparka vadītājs/a” apstiprināšana 

11. Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu 

apstiprināšanu 

12. Par grozījumiem  Krimuldas novada  Attīstības nodaļas nolikumā 

13. Par atļauju tirgot suvenīrus Krimuldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un 

tūrisma informācijas punktā un uzcenojuma noteikšanu, kā arī maksas, par gida 

pakalpojumu sniegšanu, procentuālo sadalījumu 

14. Par konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana ” 

15. Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisijas ievēlēšanu 

16. Par “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas  nolikuma “ apstiprināšanu 
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17. Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām  

Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

18.  Par Krimuldas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādu par 

mūzikas un mākslas nodarbībām norakstīšanu 

19. Par Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādu par 

mūzikas un mākslas nodarbībām norakstīšanu 

20. Par ārstniecības personu, kuras strādā pašvaldības izglītības un ārstniecības 

iestādēs, atalgojuma apmēra noteikšanu 

21. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 20.12.2018. lēmumā „Par 

amatalgām” 

22. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

23. Par 31.10.2014. lēmuma atcelšanu 

24. Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

25. Par dāvinājuma pieņemšanu 

26. Par ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

notiekošo pašvaldībā. 

 

2. 
Par īres līguma pagarināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere) 

 

Deputāts Erlends Eisaks nebalso. 

 

 Izskatot PERSONAS, 2019.gada 12.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres 

līgumu par pašvaldībai piederošo dzīvokli ar adresi Straupes iela 2-17, Inciems, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 900 0617, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2014.gada 25.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (protokols 

Nr. 8, p.21), 2019 .gada 11.februāra apsekošanas rezultātiem, 2019.gada 12.marta Mājokļu 

komisijas lēmumu un  2019.gada 14. marta Attīstības komitejas atzinumu, 

 balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis 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. Pagarināt 2014.gada 3.jūlija Dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.124.14/11-3 ar 

PERSONU par pašvaldībai piederošo dzīvokli  ar adresi Straupes iela 2-17, 

Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov. uz  5 (pieciem) gadiem. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagarināšanu. 

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. 
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3. 
Par  uzmērītās platības apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

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

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

Suharevskas, sertifikāts  Nr. AB000000068, 2019.gada 22.februāra iesniegumu, kas reģistrēts 

Krimuldas novada domē 2019.gada 11.martā ar Nr. 450, ar lūgumu par uzmērītās platības 

apstiprināšanu zemes vienībai ar nosaukumu “Baltmārtiņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kad. apz. 8068 008 0259  un pievienoto zemes robežu plānu, un pamatojoties uz likuma “Par 

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

lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 

1019 ” Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu,  Attīstības komitejas 

2019.gada 14.marta atzinumu, 

   balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

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

apzīmējums  8068 008 0259 , uzmērīto platību 1,91 ha. 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

4. 

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta  

kopīpašuma domājamai daļai 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 [..] 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Meža Paukas”, 

 Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot  PERSONAS, pilnvarotās personas SIA „Latvijas Finieris Mežs”, reģ. Nr. 

40003916891, juridiskā  adrese Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016, valdes priekšsēdētāja Agra 

Meilerta (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilzes Metuzāles 2018.gada 31.novembra 

Pilnvara, iereģistrēta ar Nr. 5598)  2019.gada 21.februāra  iesniegumu, kas reģistrēts 

Krimuldas novada domē 2019.gada 28.februāri ar Nr. 376, ar lūgumu atļaut apmežot īpašumā 

„Meža Paukas” , Krimuldas pag., Krimuldas novadā 2,7 ha lauksaimniecības zemes, DOME 

KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums  ar nosaukumu „Meža Paukas”, kad. Nr. 6656 006 0251, 

saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr. 100000580472 datiem pieder PERSONAI. Īpašums sastāv no vienas 

zemes vienībām ar kopējo platību 8,5 ha, kad. apz. 6656 006 0050. Zemes gabals ir 

neapbūvēts. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (pļava) aizņem 2,7 ha.  
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2. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme īpašumā “Maža Paukas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, 

nav meliorēta.  

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

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

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

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

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

atļauta: 

488.1. ja lauksaimniecības zeme atrodas ciemu teritorijā ; 

488.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu ; 

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

apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā; 

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

vidējais teritorijas zemes kvalitatīvais novērtējums ir 35 balles un vairāk. 

5. Saskaņā ar VZD  tematiskās kartes rādītājiem, lauksaimniecības zemes novērtējums 

īpašumā “Meža Paukas”, Lēdurgas pagastā ir 20 balles. 

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. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likuma 10.panta pirmo daļu,  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, Attīstības komitejas 2019.gada 14.marta atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

 

Piekrist 2,7 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  īpašuma  „ Meža 

Paukas ”, kad. Nr. 6656 006 0251, zemes vienībā ar kad. apz. 6656 006 0050, kopējā platība 

8,5 ha. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

6. 

Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “Meža Sabas”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere. 

Debatēs: N.Bokšs) 

 Izskatot  PERSONAS, Rīga, LV-1076, pilnvarotās personas SIA „Latvijas Finieris 

Mežs”, reģ. Nr. 40003916891, juridiskā  adrese Lignuma iela 2, Rīga, LV-1016, valdes 

priekšsēdētāja Agra Meilerta (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilzes Metuzāles 

2018.gada 31.novembra Pilnvara, iereģistrēta ar Nr. 5598)  2019.gada 5.marta  iesniegumu, 

kas reģistrēts Krimuldas novada domē 2019.gada 6.martā ar Nr. 426, ar lūgumu atļaut 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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apmežot īpašumā „Meža Sabas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 1,5 ha lauksaimniecības 

zemes, DOME KONSTATĒ:  

1. Nekustamais īpašums  ar nosaukumu „Meža Sabas”, kad. Nr. 8068 004 0064, saskaņā 

ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr. 100000199494 datiem pieder PERSONAI. Īpašums sastāv no vienas 

zemes vienībām ar kopējo platību 13,8 ha, kad. apz. 8068 004 0064. Zemes gabals ir 

neapbūvēts. Saskaņā ar zemes robeža plāna eksplikāciju, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (pļava) aizņem 1,5 ha.  

2. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme īpašumā “Maža Sabas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ir  

meliorēta.  

3. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 28.februārī ir 

izsnieguši tehniskos noteikumu Nr. Z-1-27/230, kuros noteikts: 

3.1. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama hidromelioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, blakus esošajos vai citos 

īpašumos. 

3.2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam meliorācijas speciālistam 

veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot 

nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo meliorācijas 

sistēmu norakstīšanu. 

3.3. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūves darbus, tos veikt pirms 

lauksaimniecības zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu 

izstrādāt sertificētam meliorācijas sistēmu projektētājam. 

3.4. Nav pieļaujamas darbības, kas varētu kavēt liekā ūdens aizvadīšanu no augstāk 

stāvošiem zemes īpašumiem un  kuru dēļ tiktu bojātas meliorācijas sistēmas vai 

traucēts to darbības režīms. 

3.5. Gar koplietošanas un valsts nozīmes ūdensnotekām noteikta ekspluatācijas 

aizsargjosla, meža zemēs 8-10 m no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē.  

3.6. Ja nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves projektu, tad to saskaņot 

VSIA ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā. 

3.7. Gadījumos, kad tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā 

būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos 

risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot VSIA ZMNĪ Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā. 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība īpašumā “Meža Sabas” ir 45 balles. 

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

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

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

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

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

atļauta: ja lauksaimniecības zeme atrodas ciemu teritorijā; ja meliorācijas sistēmu 

uzturētājs nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu; ja visapkārt esošās l/s zemes  

plānotajam apmežošanas nogabalam tiek apsaimniekotas un izmantotas 

lauksaimniecībā; ja apmežošanai paredzētā l/s izmantojamās zemes platība ir lielāka 

par 3 ha un vidējais teritorijas zemes kvalitatīvais novērtējums ir 35 balles un vairāk. 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši 

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

lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu stādījumu ierīkošana, ja tā 

atbilst teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām un ja attiecīgā teritorija 

nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā 

valsts reģistrā iekļauta kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības 
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nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne, bet kokaugu stādījumu 

ierīkošana  meliorētajās platībās notiek atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likuma 10.panta pirmo daļu,  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, Attīstības komitejas 2019.gada 14.marta atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Piekrist 1,5 ha lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  īpašuma  

“Meža Sabas”, kad. Nr. 8068 004 0064, zemes vienībā  ar kad. apz. 8068 004 0064, 

kopējā platība 13,8 ha. 

2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas izpildīt  VSIA “Zemkopības 

ministrijas  nekustamie īpašumi” 2019.gada 28.februāra Tehnisko noteikumu Nr. Z-1-

27/230 prasības”: 

2.1. Sertificētam meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sistēmu 

inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas 

sistēmas pārbūves darbus vai attiecīgo meliorācijas sistēmu norakstīšanu. 

2.2. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūves darbus, tos veikt pirms 

lauksaimniecības zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu 

izstrādāt sertificētam meliorācijas sistēmu projektētājam. 

2.3. Nav pieļaujamas darbības, kas varētu kavēt liekā ūdens aizvadīšanu no 

augstāk stāvošiem zemes īpašumiem un  kuru dēļ tiktu bojātas meliorācijas 

sistēmas vai traucēts to darbības režīms. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

7.  

Par  meža zemes  “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

  

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

pie Šveicēm”, kad. apz. 8068 009 0296, atrodas Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības 

zonā. Saskaņā ar mežu apsaimniekošanas projektu, īpašumam “Mežs pie Šveicēm” ir 

ierobežoti ciršanas apjomi, apsaimniekojot īpašumu jāievēro MK 2012.gada 2.maija “Gaujas 

nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

 Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datiem, no 

kopējās zemes vienības platības 13.99 ha, meža zeme aizņem 13.31 ha un mežaudzes pilnā 

vērtība sastāda EUR 24714,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas 2002.gada 31.oktobra 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, kur teikts, ka valsts vai 

pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta pirmo un 

otro daļu, kur noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt 

attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā 

atrodas publiskas personas manta, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 8.panta otro daļu, kur teikts, ka  

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, bet  9.panta otrā daļā noteikts, ka 

https://likumi.lv/ta/id/203996-melioracijas-likums
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institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija un Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.7.punktu:  atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas 

personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas 

ierosinājuma atteikumu, un nekustamā īpašuma “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pagasta  

zemesgrāmatu apliecību uz pašvaldības vārda (nodalījums Nr.100000586939, kadastra Nr. 

8068 009 0296), Mežu komisijas 2019.gada 7.februāra lēmumu,  Attīstības komitejas 

2019.gada 14.marta atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Noteikt ka nekustamais īpašums “Mežs pie Šveicēm”, kad. Nr. 8068 009 0296, platība 

13,99 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam, 

meža zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., kopējā platība 13,99 ha , kad. apz. 8068 009 0296. 

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt nekustamā īpašuma “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 

kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Viškerei pasūtīt VZD zemes novērtējumu uz 2007.gada 

31.decembri 

5. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

8. 

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „ Par neapbūvētu, 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai  

piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”  

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: M.Zemītis) 

  

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 

350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un , Attīstības 

komitejas 2019.gada 14.marta atzinumu, 

 

balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Krimuldas novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”.  

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  4 lapām. 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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9. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0657, otrās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma  “Vēršmēles 1” 

-2 , Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 900 0657, otrās izsoles 

izsludinātajā termiņā 2019.gada 4.martā tika saņemts Zojas Jēgeres pieteikums dalībai izsolē 

un apliecinājums par izsoles nodrošinājuma summas 296 EUR samaksu. PERSONA vēlas 

dzīvokļa īpašumu iegādāties uz nomaksu uz pieciem gadiem. Citi izsoles dalībnieki vai 

pirmpirkumtiesīgās personas izsoles noteikumos noteiktajā termiņā netika reģistrēti. 

Izsole notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un 

Krimuldas novada domes 2019.gada 25.janvāra sēdes lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1”- 2, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.1, 7.p.). 

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma  “Vēršmēles 1” -2 , Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 900 0657, otrajā izsolē 2019.gada 12.martā tiesības uz 

dzīvokļa īpašumu ieguva vienīgā izsoles dalībniece PERSONA  par 3060 EUR (trīs tūkstoši 

sešdesmit euro un 00 centi). 

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 – 296 EUR. 

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

25.01.2019. izsoles noteikumu 9.2.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 12.03.2019. protokolu 

Nr.5, 2019.gada 20.marta Finanšu komitejas atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Apstiprināt 2019.gada 12.marta Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa īpašuma  “Vēršmēles 1” -2 , Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra 

Nr. 8068 900 0657, otrās izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

īpašuma  “Vēršmēles 1” -2 , Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 

900 0657, pārdošanu par 3060 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi) ar 

PERSONU, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - piecus gadus.  

3. Juridiskai nodaļai sagatavot nomaksas pirkuma līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
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Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

10. 

Atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu  

“Krimuldas novada domes Lēdurgas Dendroparka vadītājs/a” 

apstiprināšana 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: M.Zemītis, G.Megris) 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 27.09.2013. Krimuldas novada domes iestāžu vadītāju 

iecelšanas amatā un administrācijas struktūrvienības vadītāju pieņemšanas darbā 

noteikumiem, 2019.gada 20.marta Finanšu komitejas atzinumu 

 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Apstiprināt Atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu “Krimuldas novada domes 

Lēdurgas Dendroparka vadītājs/a”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

Lēmums ar nolikumu pievienots protokolam uz  3 lapām. 

 

11. 

Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, L.Bernarde) 

 

Sākoties jaunajai sezonai Lēdurgas Dendroparkā, tiek izstrādātas apmeklējuma biļešu 

cenas vasaras sezonai (01.04.-31.10.) un ziemas sezonai (01.11.-31.03.). 

Vasaras sezonas ieeju biļetes cena sastāda - parka uzkopšanu, zāles pļaušanu, 

atkritumu savākšanu, ūdens izmantošanu, tualetes uzturēšanu, malkas nodrošināšanu. Ziemas 

sezonas ieejas biļetes cena sastāda – parka teritorijā taku tīrīšanu, malkas nodrošināšanu, 

parka teritorijas uzturēšanu, tualetes uzturēšanu. Gida pakalpojuma summa sastāda 30% - 

pašvaldībai, 70% - pakalpojuma sniedzējam.  

Lai Lēdurgas Dendroparks varētu aktīvi uzsākt sezonu un veikt ieejas biļešu 

pārdošanu, ir nepieciešams apstiprināt Lēdurgas Dendroparka apmeklējuma biļešu cenas 

vasaras sezonai (01.04.-31.10.) un ziemas sezonai (01.11.-31.03.). 

Pamatojoties uz 2019.gada 14.marta Attīstības komitejas atzinumu  un 2019.gada 

20.marta Finanšu komitejas atzinumu,  

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenas no 

1.aprīļa līdz 31.oktobrim (1.pielikums). 

2. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparka apmeklējums biļešu cenas no 

1.novembra līdz 31.martam ( 2.pielikums) 

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krimuldas novada domes 30.03.2017. lēmumu “Par 

Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 26.p.). 
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Lēmums  ar pielikumiem pievienots uz 5 lapām. 

 

12. 

Par grozījumiem  Krimuldas novada  Attīstības nodaļas nolikumā 

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī 

Krimuldas novada domes 27.07.2013. Saistošo noteikumu Nr.8 “Krimuldas novada 

pašvaldības nolikums” 8.punktu, Attīstības komitejas 14.03.2019. un Finanšu komitejas 

20.03.2019. lēmumu, 

  

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

 Apstiprināt Grozījumus Krimuldas novada Attīstības nodaļas nolikumā. 

 

Nolikums pievienots uz 2 lapām. 

 

13. 

Par atļauju tirgot suvenīrus Krimuldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un 

tūrisma informācijas punktā un uzcenojuma noteikšanu, kā arī maksas, par gida 

pakalpojumu sniegšanu, procentuālo sadalījumu 

 (Ziņo: L. Kumskis, L.Bernarde) 

Uzsākot 2019.gada tūrisma sezonu, Krimuldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un 

tūrisma informācijas punktā, kas atrodas Lēdurgas Dendroparkā, ar mērķi popularizēt 

Krimuldas novadu, paredzēts tirgot suvenīrus, lai veicinātu sadarbību ar mājražotājiem un 

popularizētu Krimuldas novadu. 

Suvenīru izstrādē tiks izmantots Teiksmainās Krimuldas un Lēdurgas Dendroparka logo 

un ievērojamās novada tūrisma apskates vietas. 

Pamatojoties uz Krimuldas novada Attīstības nodaļas nolikuma 2.2.13. apakšpunktu, 

nepieciešams noteikt uzcenojuma starpību suvenīriem un maksas par gida pakalpojumu 

sniegšanu procentuālo sadalījumu starp gidu un Krimuldas novada pašvaldību, 2019.gada 

20.marta Finanšu komitejas atzinumu, 

 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Atļaut pārdot dažāda veida un materiāla suvenīrus, maksas ceļvežus, kartes, bukletus, 

katalogus, grāmatas, pastkartes u.c. novada raksturojušus suvenīrus.  

2. Noteikt pārdošanai iegādātām precēm (suvenīriem) 25 % uzcenojuma likmi, cenu 

noapaļojot uz tuvāko 0.  

3. Noteikt mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem 5 % uzcenojuma likmi, kas 

tiek pievienota suvenīra iegādes cenai.  
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4. Noteikt no gida pakalpojuma kopējās summas 70 % ienākumus gidam un 30 % Krimuldas 

novada pašvaldībai. 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 

 

14. 

Par konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošana ” 

 (Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma) 

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

deputāte Ance Pētersone nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Izskatījusi Attīstības nodaļas sagatavoto konkursa nolikumu “Krimuldas novada 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” par Krimuldas 

novada administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošanas pasākumu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku 

aktivitātēm, kas vērstas uz ēku sakārtošanu, turpmāku energoresursu patēriņu samazinājumu, 

konkursa organizēšanu. Naudas līdzekļi konkursa organizēšanai paredzēti 2019.gada budžetā: 

4500 EUR (EKK 3263) (Grantu programma – atbalsts projektiem). 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris Salmiņš, Zane 

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

 
1. Rīkot konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana” Krimuldas novadā.  

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

vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumu. 

 

Nolikums pievienots protokolam uz 8 lapām. 

 

15. 

 

Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisijas ievēlēšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, I.Kerzuma) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāte Ance Pētersone nepiedalās. 

 

 Pamatojoties uz apstiprināto “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumu, kā Krimuldas novada pašvaldība organizē 

novada administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 

stāvokļa uzlabošanas pasākumu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku 

aktivitātēm, kas vērstas uz ēku sakārtošanu, konkursu, un saskaņā ar šī nolikuma 4.1.punktu, 

kurš nosaka, ka projektus vērtē Krimuldas novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija. 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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 Ievēlēt Konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 

vizuālā stāvokļa uzlabošana”  žūrijas komisiju šādā sastāvā:  

 

1. Alvi Bērziņu, 

2. Ingūnu Liepiņu, 

3. Māru Steķi. 
 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

16. 

Par “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas  nolikuma “ apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu, Izglītības likuma 22. pantu, 

Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2019.gada 12.marta atzinumu, 

 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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.Apstiprināt “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas  nolikumu”.  

 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Nolikums pievienots protokolam uz 7 lapām. 

 

17. 

Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām   

Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 (Ziņo: L. Kumskis. 

Debatēs: M.Zemītis) 

          Krimuldas novada dome ir saņēmusi Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora 

19.02.2019. iesniegumu Nr.7/1-16 izdarīt izmaiņas un papildināt Krimuldas novada domes 

2017. gada 28.jūlija lēmuma “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības 

programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr.9, 17.p.) 1. punktu. 

un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2019.  un 20.03.2019. Finansu  

komitejas  atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Izdarīt izmaiņas un papildināt Krimuldas novada domes 2017. gada 28.jūlija 

lēmuma “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām 

Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 1.punkta apakšpunktus,  tos izsakot  

sekojoši: 

1.1.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (20V 212 01 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.2.Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle (20V 212 01 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.3. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle (20V 212 02 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.4. Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle (20V 212 02 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.5. Pūšamo instrumentu spēle - Saksofona spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 
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1.6. Pūšamo instrumentu spēle - Klarnetes spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.7. Pūšamo instrumentu spēle - Flautas spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī 

1.8. Pūšamo instrumentu spēle - Eifonija spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.9. Pūšamo instrumentu spēle - Tubas spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.10. Pūšamo instrumentu spēle - Trompetes spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.11. Pūšamo instrumentu spēle - Trombona spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.12. Pūšamo instrumentu spēle - Mežraga spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.13. Pūšamo instrumentu spēle - Fagota spēle (20V 212 03 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.14. Sitaminstrumentu spēle (20V 212 04 1) – 10 EUR mēnesī, 

1.15. Dejas pamati (20V 212 10 1) – 8 EUR mēnesī, 

1.16. Vizuāli plastiskā māksla (20V 211 00 1) –9 EUR mēnesī. 

 2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam 2 lapām. 

18. 

Par Krimuldas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādu par mūzikas un 

mākslas nodarbībām norakstīšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

 Krimuldas  novada  dome  izskatīja  Krimuldas   Mākslas un mūzikas skolas direktora 

Aivara Buņķa (turpmāk – Krimuldas MMS) 20.03.2019.iesniegumu Nr.11/1-16 (reģ.Nr.526)  

ar  lūgumu  norakstīt  vecāku  līdzfinansējuma parādus  34 audzēkņiem  par  kopējo  summu  

1362,28 euro,  ko  nav iespējams piedzīt. 

         Debitori, kuru prasījumu nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta 

neizpildāmības dēļ,  t.i.,  debitori  neatbilst  prasībām  dokumentu  trūkuma  dēļ,  jo līdz 

2017/2018.māc.gadam netika  noslēgti līgumi  par  bērnu  mūzikas un mākslas nodarbību 

apmeklējumu,  kā  arī  izsūtītie  brīdinājumi  netika  izņemti pasta nodaļās un kuri ignorējuši 

tiem sūtītos brīdinājumus par parādu, un nav sagaidāma to izpilde   atbilstoši   Civilprocesa   

likuma   50.1   pantam   „Saistību   piespiedu   izpildīšana brīdinājuma  kārtībā”,  bet  saskaņā  

ar  Civilprocesa  likuma  34.pantu,  38.pantu  un  2009.gada 1.septembra  Ministru  kabineta  

noteikumu  Nr.983  „Ar  lietas  izskatīšanu  saistīto  izdevumu aprēķināšanas  kārtība”  

13.punktu,  izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz parāda 

summu un ir 74,70 euro (valsts nodeva – 70,00 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir 

4,70 euro) kas  ir  būtiski  lielāki  nekā  parāds  un  uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski 

izdevīgi. 

         Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 20.03.2019. 

Finanšu komitejas sēdē, 

 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Norakstīt  Krimuldas   Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu  vecāku  parādus  34  

audzēkņiem  par  kopējo summu 1362,28 euro, saskaņā ar lēmuma pielikumu un 

uzskaitīt tos zembilancē; 

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam 2 lapām. 
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19. 

Par Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru parādu par 

mūzikas un mākslas nodarbībām norakstīšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

          Krimuldas  novada  dome  izskatīja  Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas 

skolas direktores Evas Keišas (turpmāk  – Lēdurgas MMS) 28.02.2019.  iesniegumu 

(reģ.Nr.386)  ar  lūgumu  norakstīt  vecāku  līdzfinansējuma parādus  15  audzēkņiem  par  

kopējo  summu  403,25 euro,  ko  nav iespējams piedzīt. 

         Debitori, kuru prasījumu nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta 

neizpildāmības dēļ,  t.i.,  debitori  neatbilst  prasībām  dokumentu  trūkuma  dēļ,  jo līdz 

2017/2018.māc.gadam netika  noslēgti līgumi  par  bērnu  mūzikas un mākslas nodarbību 

apmeklējumu,  kā  arī  izsūtītie  brīdinājumi  netika  izņemti pasta nodaļās un kuri ignorējuši 

tiem sūtītos brīdinājumus par parādu, un nav sagaidāma to izpilde   atbilstoši   Civilprocesa   

likuma   50.1   pantam   „Saistību   piespiedu   izpildīšana brīdinājuma  kārtībā”,  bet  saskaņā  

ar  Civilprocesa  likuma  34.pantu,  38.pantu  un  2009.gada 1.septembra  Ministru  kabineta  

noteikumu  Nr.983  „Ar  lietas  izskatīšanu  saistīto  izdevumu aprēķināšanas  kārtība”  

13.punktu,  izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz parāda 

summu un ir 74,70 euro (valsts nodeva – 70,00 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir 

4,70 euro) kas  ir  būtiski  lielāki  nekā  parāds  un  uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski 

izdevīgi. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 20.03.2019. 

Finanšu komitejas sēdē, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Norakstīt  Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu  vecāku  

parādus  15  audzēkņiem  par  kopējo summu 403,25 euro, saskaņā ar lēmuma 

pielikumu un uzskaitīt tos zembilancē; 

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam 2 lapām. 

 

20. 

 

Par ārstniecības personu,  

kuras strādā pašvaldības izglītības un ārstniecības iestādēs,  

atalgojuma apmēra noteikšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāte Zane Segliņa nepiedalās. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem “Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 

turpmāk Noteikumi, kas  stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī un nosaka, ka zemākā mēnešalga 

medicīnas māsai ir EUR 629,- 

      Medicīnas māsām, kas strādā pašvaldību iestādēs, zemākā mēnešalga tiek noteikta 

saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumu- kvalifikācijas kategorija Nr.4 ar zemāko atalgojumu EUR 
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629,- tiek piemērota medicīnas māsām, kas ir reģistrētas ārstniecības personas/atbalsta 

personu sarakstā, bet kvalifikācijas kategorija Nr.3 ar zemāko atalgojumu EUR 714,- 

piemērota medicīnas māsām, kas ir reģistrētas ārstniecības personas/atbalsta personu sarakstā 

+sertifikāts specialitātē.  

       Papildus Noteikumu 8.punkts nosaka, ka ārstniecības personai atbilstoši darba 

stāžam ārstniecības jomā tiek noteikta speciālā piemaksa līdz 15%. Nosakot speciālo 

piemaksu nosaka,  ievērojot ārstniecības personas izglītības līmeni, akadēmisko vai zinātnisko 

grādu un darba vērtējumu. 

2019.gada 14.martā Krimuldas novada domes izveidota komisija veica pašvaldības 

izglītības un aprūpes iestādēs strādājošo medicīnas māsu novērtēšanu, nosakot katrai 

konkrētai ārstniecības personai mēnešalgas apmēru un piemaksu, atbilstoši amata 

kvalifikācijas kategorijai, pamatojoties uz strādājošo ārstniecības personu lietas materiāliem, 

izglītības dokumentiem, darba stāžu u.c. 

              Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem “Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem 

2019.gada 14.marta Krimuldas novada domes komisijas protokolu, Krimuldas novada domes 

Finanšu komitejas 20.03.2019. atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 

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

1. Noteikt ar 2019.gada 1.janvāri Krimuldas novada pašvaldības iestādēs strādājošo 

konkrēto ārstniecības personu mēnešalgas apmēru un piemaksu saskaņā ar lēmuma 

pielikumu, kas ir lēmuma neatņemama sastāvdaļa(pielikums). 

2. Finanšu nodaļai veikt mēnešalgas pārrēķinu Lēmuma 1.pielikumā minētām 

ārtstniecības personām ar 2019.gada 1.janvāri un starpību izmaksāt pie nākošās 

mēneša algas. 

3. Pašvaldības izglītības un ārstniecības iestādes vadītājam, mainoties konkrētai 

ārstniecības personai, kura ieņem iestādē amata vakanci “medicīnas māsa”, izveido 

komisiju(ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā), novērtē konkrēto ārstniecības personu 

atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai un atbilstoši normatīviem aktiem, 

iesniedzot novērtējumu Krimuldas novada domei mēnešalgas apmēra saskaņošanai 

un apstiprināšanai. 

4. Pašvaldības izglītības un ārstniecības iestādes vadītājiem veikt grozījumus darba 

līgumos Lēmuma 1.pielikumā minētām ārstniecības personām. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A.Meisterei un 

izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

6. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam 2 lapām. 
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21. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes  

20.12.2018. lēmumā „Par amatalgām” 

 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 

tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem “Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”,  

Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 20.03.2019. atzinumu, 

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 

Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 20.12.2018. domes lēmuma „Par 

amatalgām” 2.pielikumā,nosakot, ka tie stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri:  

 

1. “Veco ļaužu mītne Pēterupe” amata - medicīnas māsa 1(viena) amata likme ir 

EUR 629 (seši simti divdesmit deviņi euro, 00 centi)”; 

2. “Krimuldas vidusskolas” amata- skolas medmāsa 1(viena) amata likme ir EUR 

629 (seši simti divdesmit deviņi euro, 00 centi)”. 

3. “Krimuldas vidusskolas Peldbaseins” amata – medmāsa 1(viena) amata likme 

ir EUR 629 (seši simti divdesmit deviņi euro, 00 centi)”. 

4.  “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas” amata – medicīnas māsa 1(viena) 

amata likme ir EUR 629 (seši simti divdesmit deviņi euro, 00 centi)”. 

5. “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PII grupa” amata – medicīnas māsa 

1(viena) amata likme ir EUR 629 (seši simti divdesmit deviņi euro, 00 centi)”. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

7. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam 1 lapas. 

 

22. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

1.& 

 

Krimuldas novada domē saņemts Latvijas Armvrestlinga federācijas 20.02.2019. 

iesniegums  ar reģistrācijas Nr. 363  26.02.2019.  par finansiālu atbalstu Eduarda Grivstāna 

dalībai Eiropas čempionātā armvrestlingā, kas norisināsies Grieķijā, Loutraki 14.-23.05.2019. 

PERSONA ir vairākkārtējs Latvijas čempions, Eiropas čempionātā izcīnījis 4.vietu, Pasaules 

čempionātā -  5.vietu. Iesniegums izskatīts Izglītības, sporta un kultūras komitejas sēdē 

12.03.2019. un Finanšu komitejas sēdē 20.03.2019. un atbalstīts. 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 



18 

 

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

NOLEMJ: 

 Piešķirt Latvijas Armvrestlinga federācijai finansiālu atbalstu PERSONAS  dalībai 

Eiropas čempionātā armvrestlingā Grieķijā, Loutraki 200 EUR (Divi simti eiro) apjomā. 

Budžeta funkcionālā kategorija – “Sporta pasākumi” – 08120; EKK- 2279. 

2.& 

           Domes deputāti uzklausījuši Attīstības nodaļas projektu vadītājas Madaras Liepiņas 

stāstījumu par  raidījuma “Ceļojums pagātnē” uzņemšanu Krimuldas novadā, un iepazīstoties 

ar   Attīstības komitejas 14.03.2019. un Finanšu komitejas 20.03.2019. atzinumiem, 

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

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

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 1(Erlends Eisaks), DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt finansējumu 3025 EUR (Trīs tūkstoši divdesmit pieci eiro) apmērā raidījuma 

“Ceļojums pagātnē” uzņemšanai Krimuldas novadā. Budžeta funkcionālā kategorija – 

“Tūrisms” – 04730; EKK- 5130.  

2. Naudas līdzekļus 2025 EUR (Divi tūkstoši divdesmit pieci eiro) piešķirt no  

pamatbudžeta līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” - 

01890; EKK 2275; 1000 EUR (Viens tūkstotis eiro) piešķirt no pamatbudžeta 

līdzekļiem “Vairāku mērķu attīstības projekti” – 04743; EKK 5213. 

3.& 

           Krimuldas novada domē saņemts sporta organizatora Ziedoņa Skrivļas  19.03.2019. 

iesniegums par finansējuma piešķiršanu 3000 EUR apmērā 50 saliekamo gultu iegādei 

vasaras nometņu organizēšanai Turaidas skolas ēkā, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 12.03.2019. un Finanšu komitejas 20.03.2019. atzinumus, 

 

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

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

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

DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt finansējumu  3000  EUR (Trīs tūkstoši eiro) apmērā 50 saliekamo gultu 

iegādei vasaras nometņu organizēšanai Turaidas skolas ēkā. Budžeta funkcionālā 

kategorija - “Turaidas skola”  - 06616; EKK 2312.  

 

2. Naudas līdzekļus 3000 EUR (Trīs tūkstoši  eiro) piešķirt no  pamatbudžeta līdzekļiem 

„Civilās aizsardzības pasākumi” - 03210; EKK 1150. 

 

                                                        4.& 

           Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas Tautas nama vadītājas Līvijas Ustupas  

19.03.2019.  iesniegums ar reģistrācijas Nr. 514  19.03.2019. par papildus līdzekļu 1000 EUR 

(Viens tūkstotis eiro) piešķiršanu 2 akustisko skandu (tumbu) iegādei. 9.marta koncerta laikā 
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neprognozēti beidza darboties skaņas akustiskā sistēma JBL (iegādāta 1997. un 2003.gadā), 

kas nodrošina skaņu uz skatuves koncertējošiem kolektīviem un māksliniekiem. 

Konsultējoties ar skaņu tehniķi A.Bondaru, konstatēts, ka skaņu iekārtu nav iespējams 

atremontēt, 

  

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Tautas namam papildus finansējumu 2 akustisko skandu iegādei 1000 EUR 

(Viens tūkstotis eiro). Budžeta funkcionālā kategorija - “Krimuldas tautas nams”  - 

08230; EKK 52395.  

2. Naudas līdzekļus 1000 EUR (Viens tūkstotis eiro) piešķirt no  pamatbudžeta līdzekļiem 

„Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti” - 01890; EKK 2275. 

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam 3 lapām. 

 

23. 

Par  31.10.2014. lēmuma atcelšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 2019. gada 5. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-08-03 

(turpmāk – Spriedums) “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo 

noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 27) 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 1. pantam”. Ar šo Spriedumu par antikonstitucionālām un neatbilstošām Latvijas 

Republikas Satversmes 1. pantam ir atzītas Saistošo noteikumu Nr. 27 normas, kas noteica, 

ka: “Nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar 

kapsētu apsaimniekotāju” un “Kapavietas nomnieks maksā kapsētu apsaimniekotājam 

ikgadēju kapavietas nomas maksu, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome ar lēmumu”. 

             Satversmes tiesa norādīja, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir kapsētu izveidošana un 

uzturēšana. Atbilstoši minētā likuma 7. panta otrajai daļai šīs autonomās funkcijas izpilde arī 

ir finansējama no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldību budžetu ieņēmumus, no kuriem 

nodrošināma likumā noteikto autonomo funkciju izpilde, veido atskaitījumi no valsts 

nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, 

dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, norēķini ar pašvaldību budžetiem, 

maksājumi par pakalpojumiem, atskaitījumi no kapitālsabiedrību peļņas, ieņēmumi no 

pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti 

ieņēmumi. 

 Likumā “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantā ir noteikti pašvaldību nodevu objekti 

un pašvaldībai nav paredzētas tiesības noteikt nodevu par kapavietas izmantošanu. 

 Pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03, likumā “Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmā daļā noteikto, 2019.gada 20.marta Finanšu komitejas 

atzinumu,  

 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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: 
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 1.Atcelt Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumu “Par pakalpojumu 

maksas noteikšanu Krimuldas novada kapos”( prot. Nr.12, 19.p.) 

 2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam 1 lapas. 

 

24. 

Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

[..] 

 

Lēmums pievienots protokolam 2 lapām. 

 

 

25. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Krimuldas novada dome izskatīja PERSONAS 2017.gada 21.marta iesniegumu, kuru 

pilnvarojušas  viņa māsas PERSONAS ar lūgumu Krimuldas novada domi pieņemt kā 

dāvinājumu nekustamo īpašumu “Gavēņi”, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts ar kadastra 

Nr.8068 007 0017 un kadastra apzīmējumu 8068 007 0020  tas ir Gavēņu pilskalns ar tai 

pieguļošo teritoriju. Ņemot vērā, ka Gavēņu pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģiskais 

piemineklis(valsts aizsardzības Nr.2106) , īpašumam piekrītošās zemes izmantošana ir 

ierobežota. Dzīvojot Kanādā un būdamas pensionāres, nekustamā īpašuma īpašnieces nespēj 

īpašumu pienācīgi apsaimniekot un viņas cer, ka pašvaldība īpašumu varēs labāk 

apsaimniekot un izmantot novada interesēs. 

 Izvērtējot Krimuldas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus tika konstatēts: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.64 ierakstiem, nekustamā īpašuma ”Gavēņi”, Krimuldas 

pagastā, ar kadastra Nr.8068 007 0017 un kadastra apzīmējumu 8068 007 0020, kas sastāv no 

zemes vienības 0,56 ha platībā, turpmāk –īpašums, īpašnieces PERSONAS, kurām pieder 

katrai 1/3 daļa no Īpašuma. 

2. Pamatojoties uz Krimuldas novadā spēkā esošiem teritorijas attīstības plānošanas 

dokumenti 

2.1. Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada (29.07.2016*) 

2.1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

2.1.2. Grafiskā daļa – Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte; 

2.1.3. Paskaidrojuma raksts – Paskaidrojuma raksts 

* Plānošanas dokumenta apstiprināšanas datums 

Attēloti tiek teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas ir reģistrēti Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā. 

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentā noteiktā funkcionālā zona 

2.2.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA 

2.3. Apbūves nosacījumi saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016.gada. 

2.3.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 

nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu 

funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo 

funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/30575
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/30209
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/29879
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2.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:  

2.3.2.1 Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, mežaparki, pludmales 

laukumi, publisku pieejami pagalmi, laukumi, Ietverot apstādījumus un 

labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam, gājēju 

kustības infrastruktūra; 

2.3.2.2 Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

 

2.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi: 

 

2.3.3.1. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonas rakstura 

tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības 

stendi); 

2.3.3.2. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003); 

2.3.3.3. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apjumtas vasaras estrādes; 

2.3.3.4. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būves (sporta laukumi (t.sk. 

golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu). 

 

2.3.4. Apbūves parametri 

 

Minimālā 

jaunizveidoja

mā zemes 

gabala platība 

(m2/ha) 

Maksimālais 

apbūves 

blīvums (%) 

Apbūves augstums 

(m) 

Apbūves 

augstums (stāvu 

skaits) 

Brīvās zaļās 

teritorijas 

rādītājs (%) 

(pašvaldības 

noteiktais) 

Vērtība Atrun

a 

Vērtība Atru

na 

no līdz Atruna no līdz Atru

na 

Vērtība Atru 

na 

 *25 5   5   1  85  

25*. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

 

2.3.5. Citi noteikumi 

 

2.3.5.1. Parkus rekonstruē, kā arī jaunus parkus ierīko saskaņā ar izstrādātu 

būvprojektu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, katram parkam nosakot funkciju un atbilstoši 

parka funkcijai veicot parku apstādījumu rekonstrukciju un izveidošanu, labiekārtošanas 

elementu uzstādīšanu un apsaimniekošanu. 

 

3. Īpašumam ir sekojoši apgrūtinājumi: 

 

3.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvada līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.05 ha; 

3.2. Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti 0.56 ha. 

          

 Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās 

pašvaldības funkcijas-rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) un pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu  

“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”12.panta 

otro daļu, 2017.gada 22.marta Finanšu komitejas atzinumu, 
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 balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Pieņemt no PERSONĀM Ķrimuldas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

(dāvinājumā) nekustamo īpašumu “Gavēņi”, Krimuldas pagastā ar Nr.8068 007 0017 

un kadastra apzīmējumu 8068 007 0020 , kas sastāv no zemes vienības 0,56 ha 

platībā, kultūras pieminekļu saglabāšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma līguma projektu par nekustamo 

īpašumu “Gavēņi”, Krimuldas pagastā ar Nr.8068 007 0017 un kadastra apzīmējumu 

8068 007 0020 iegūšanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums pievienots protokolam 3 lapām. 

26. 

Par ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Artūrs Caucis nepiedalās. 

 

 

Izskatot  PERSONU 2019.gada 28.februāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju ņemt 

patapinājumā grants ceļu, kas iet pa privātām zemēm, lai nodrošinātu piekļuvi vairākiem 

īpašumiem,   DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumiem iesniegumā minētais ceļš iet pa sekojošiem īpašumiem: 

1.1. “Priedāji”, kad. Nr. 8068 005 0121, nodalījums Nr. 806, īpašniece PERSONA. 

Zemesgrāmatas nodalījuma III. daļas 1.iedaļā ir 2.1. ieraksts-ceļa servitūts par 

labu saimniecībām Sediņi, Dainas un Puķītes. Ceļa servitūta garums īpašuma 

robežās ir  243m; 

1.2. “Vecdambīši”, kad. Nr. 8068 005 0101, nodalījums Nr. 497, īpašnieks 

PERSONA. Zemesgrāmatas nodalījumā nav atzīmes par ceļa servitūtu. Ceļa 

posms 106m.  

1.3. “Pļavas”, kad. Nr. 8068 005 0394, nodalījums Nr. 100000171885, īpašniece 

PERSONA. Zemesgrāmatas nodalījuma III. daļas 1.iedaļā ir 2.1. ieraksts-ceļa 

servitūts. Ceļa posms 131m. 

1.4. “Dainas”, kad. Nr. 8068 005 0170, nodalījums Nr.558, īpašniece PERSONA. 

Zemesgrāmatas nodalījuma III. daļas 1.iedaļā ir 3.1. ieraksts-ceļa servitūts par 

labu saimniecībām Mežastūri un Priežkalni 1; 6.1. un 7.1.ieraksts-ceļa servitūta 

teritorija. Ceļa posms 302m. 

1.5. “Sediņi”, kad. Nr. 8068 005 0169, nodalījums Nr.100000419945, īpašniece 

PERSONA. Zemesgrāmatu nodalījuma III. daļas 1.iedaļā ir 3.1. ieraksts-ceļa 

servitūts par labu īpašumam Dainas. Ceļa posms 120m; 

2. Iepriekš minētais ceļš nepieciešamas arī lai nokļūtu pie PERSONA piederošā 

īpašuma “Puķītes”, kad. Nr. 8068 005 0077. 

3. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu viena no 

pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai 

skaitā par ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšanu.  

4. Civillikuma 1947.pantā  ir noteikts: „Patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, 

ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to 

pašu lietu.”, bet  Civillikuma 1963. pantā ir noteikts, ka “Patapinātājam nav tiesības ne 
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kavēt lietas lietošanu saskaņā ar līgumu, ne prasīt, lai to atdod pirms lietošanas beigām vai 

pirms norunātā termiņa notecējuma, ja vien patapinājuma ņēmējs neizlieto savu tiesību 

nelietīgi” un Civillikuma 1964.pantu “Ja neparedzēta apstākļa dēļ patapinātājam rodas 

nepieciešama vajadzība pēc lietas, tad patapinājuma ņēmējam nav tiesības to aizturēt, ja 

vien viņam to priekšlaicīgi atdodot neceļas sevišķi zaudējumi.” 

 Ņemot vērā  iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 1947.; 1963.un 1964. pantiem, kā arī saskaņā ar 

2019.gada 14.marta  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

 balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, 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. Vienoties ar visiem ceļa īpašniekiem par patapinājuma līguma nosacījumiem, 

patapinājuma nodošanas termiņiem u.c. 

2. Pēc vienošanās ar visiem ceļa īpašniekiem noslēgt patapinājuma līgumu ar 1.punktā 

minēto īpašumu īpašniekiem par ceļa zemes daļas nodošanu Krimuldas novada 

pašvaldības domei, atbilstoši ceļa garumam, ceļa platums 3m. 

3. Patapinājumā ņemamajam ceļam piešķirt nosaukumu “Priedāji-Sediņi”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov.. 

4. Pēc patapinājuma līgumu noslēgšanas, veikt  izmaiņas “Krimuldas novada pašvaldības 

autoceļu un ielu reģistrā”, iekļaujot  Krimuldas novada pašvaldības Krimuldas pagasta 

ceļu sarakstā ceļu “Priedāji-Sediņi”. Raksturojošie parametri – kopgarums 0,5 km, 

platums 3m, seguma veids –bez seguma.  

5. Pēc patapinājuma līgumu noslēgšanas reģistrēt inženierbūvi-ceļu “Priedāji-Sediņi” 

Valsts kadastra informācijas sistēmā. 

6.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

Lēmums pievienots protokolam 3 lapām. 

 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 17.aprīlī  plkst. 1300 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 17.aprīlī plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 11.aprīlī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.aprīlī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 26. aprīlī plkst. 1000. 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.19 

 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 

 

 


