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Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  LV-2144.  
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SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

26.04.2019. 

 Nr.4 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

 

Zane Berdinska, 

Nauris Bokšs, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks,  

Erlends Eisaks, 

Ingus Kauliņš, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis,   

Gatis Megris, 

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis . 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Edgars Gabranovs - slims, 

 

Sēdē piedalās: 

Vilnis Krišjānis- izpilddirektora p.i., 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja, 

Anita  Viškere- zemes lietu speciāliste, 

Diāna Daktere - teritorijas plānotāja, 

Rita Deiča- juridiskās nodaļas vadītāja, 

Daiga Gailīte- juriste, 

Inga Kerzuma- attīstības nodaļas vadītājas p.i., 

Ginta Diļevka- Sociālā dienesta vadītāja. 
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Ināra Miškina- Krimuldas novada vēstis redaktore. 

 

Pēc saņemtiem  priekšlikumiem domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina 

darba kārtībā iebalsot un mainīt darba kārtības Nr.: 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, 

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

 

6. Par  lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pagastā, 

 Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 

22. Par psihologa pakalpojumu apmaksu 

23. Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

24. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanu 

25. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza  ielā 35, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

3. Par  meža zemes  “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

4. Par  lauksaimniecības zemes transformāciju 

5. Par nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Laukkalni” zemes vienībā ar kad. 

apz. 6656 002 0330  

6. Par  lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu 

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

domājamai daļai 

8. Par zemes iznomāšanu 

9. Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas līguma pagarināšanu 

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam  īpašumam Ernesta 

Sovera iela 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 

0190, zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183 

11. Par nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja” atsavināšanu 

12. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā 

13. Par izmaiņām administratīvajā komisijā 

14. Par Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un 

bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

15. Par precizējumiem Krimuldas novada pašvaldības 28.02.2019. saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas”  

16. Par nekustamā īpašuma nodošanu  lietošanā biedrībai “SPORTA KLUBS 

”Lēdurga” 

17. Par atbalstu Biedrības SPORTA KLUBS ,,Lēdurga" projekta pieteikumam 

„Sporta aktivitāšu dažādošana Lēdurgas pagastā” 
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18. Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu 

vadītājiem 

19. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

20. Par Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresu un biedru sapulci 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

22. Par psihologa pakalpojumu apmaksu 

23. Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

24. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanu 

25. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza  ielā 35, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: V.Krišjānis) 

Zālē ierodas deputāti A.Pētersone, J. Krieviņš, M.Zemītis.  

Izpilddirektora p.i. Vilnis Krišjānis sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi 

un notiekošo pašvaldībā. 

 

2. 
Par īpašumu nodošanu atsavināšanai 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere. 

Debatēs: M.Zemītis) 
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Izskatot PERSONAS,  04.12.2017. iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai  Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar nosaukumu “Vecbērzaines”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., uz kuru PERSONAI izbeigtas zemes lietošanas tiesības un uz kura atrodas 

viņam piederošas ēkas, DOME KONSTATĒ: 

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

nodalījuma Nr. 100000588277 datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Vecbērzaines”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., pieder Krimuldas novada 

pašvaldībai. Nekustamais īpašums  “Vecbērzaines”, kad. Nr. 6656 002 0542, sastāv no 

vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0542, platība 0,0632 ha. 

2. Ar Lēdurgas pagasta padomes 26.03.2009.lēmumu “Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanos Jānim Zvīgulim”, lēmums Nr. 14, sēdes protokols Nr. 3, Jānim 

Zvīgulim izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu “Bērzaines ” ar 

02.09.2008. un noteikts, ka zeme piekrīt Lēdurgas pagasta pašvaldībai. 

3. Ar Krimuldas novada būvvaldes 2016.gada 26.augusta lēmumu zemes īpašumam un 

ēkām uz tās mainīta adrese no “Bērzaines” uz “Vecbērzaines”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov. (protokols Nr. 17, p.23). 

4. PERSONAI  piederošais ēku (būvju) īpašums ar adresi “Vecbērzaines”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 502 0027, reģistrēts Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu  nodalījumā Nr. 100000562035. 

5. 01.04.2009. noslēgtais zemes nomas līgums Nr. 644 starp Lēdurgas pagasta padomi 

un PERSONU ir pagarināts ar Krimuldas novada domes 29.03.2018. lēmumu, 

protokols Nr. 3, p.5.2. un 17.04.2018. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 17/6-19. 

Līguma termiņš 01.04.2028.  
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6. Saskaņā ar Krimuldas novada Teritorijas plānojuma no 2016.gada Grafisko daļu, 

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

informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir 384 

euro. 

7. 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. 

8. 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 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, 5.panta piekto daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 

turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 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. 

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

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

ir persona, kura var iegūt īpašumā zemi.   

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro 

daļu,44.panta pirmo daļu, 11.04.2019. Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar 

nosaukumu “Vecbērzaines”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 002 

0542, platība 0,0632 ha. 

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

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt nekustamā īpašuma “Vecbērzaines”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

 

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
https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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Izskatot Mājokļu komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu par dzīvokļa ar adresi 

“Lodes”-2, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., nodošanu atsavināšanai, Krimuldas novada 

DOME KONSTATĒ: 

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

nodalījuma Nr.320 2 datiem, dzīvokļa īpašums ar adresi “Lodes”-2, Lode, Lēdurgas 

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

kad. Nr. 6656 900 0011 sastāv no dzīvokļa īpašuma ar  platību 47,3 m², par kuru nav 

noslēgts īres līgums. 

2. Dzīvokļa īpašums sastāv no divām istabām, sienas skapja, gaiteņa, vannas istabas un 

tualetes, un virtuves. Dzīvoklis atrodas uz zemes vienības ar kad. apz.6656 006 0173, 

dzīvoklim pieder 473/5919 domājamās daļas no zemes īpašuma un saimniecības 

ēkām. 

3. Dzīvokļa īpašums pēdējo reizi  apsekots  2019.gada 10.aprīlī. No dzīvokļa izvāktas 

visas pirms tam tur esošās mēbeles, stikla trauki un atkritumi. Dzīvoklim iebrukuši 

griesti, faktiski tas ir avārijas stāvoklī. Dzīvokļa atjaunošanai nepieciešams izstrādāt 

pārbūves projektu un ieguldīt lielus   līdzekļus tā atjaunošanai, kas nav paredzēti 

2019.gada budžetā.  

4. 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. 

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma(turpmāk Likuma) 4.panta 

pirmo daļu, valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Uz  2019.gada 10.aprīlī dzīvokļu piešķiršanas rindā ir viens cilvēks. 

6. Saskaņā ar Likuma 5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 

5.panta piekto daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 

nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 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” 21.panata 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, 45.panta trešo 

daļu,  10.04.2019. Mājokļu komisijas atzinumu,   11.04.2019. Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Noteikt ka dzīvokļu  īpašums , kad. Nr. 6656 900 0011, ar adresi “Lodes”-2, Lode, 

Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

veikšanai. 
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2. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo avārijas stāvoklī esošo 

dzīvokļa īpašumu ar adresi “Lodes”-2, Lode, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, 

kad. Nr. 6656 900 0011, dzīvokļa platība 47,3 m². 

3. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē.  

4. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt nekustamā īpašuma “Lodes”-2, Lode, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par  meža zemes  “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

pie Bērziem”, kad. Nr. 8068 009 0304, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 009 0304, 

platība 2,49 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Krimuldas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000587611. 

Īpašums  atrodas Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Saskaņā ar mežu 

apsaimniekošanas projektu īpašumam “Mežs pie Bērziem” ir ierobežoti ciršanas apjomi, 

apsaimniekojot īpašumu jāievēro MK 2012.gada 2.maija “Gaujas nacionālā parka individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Īpašuma apsaimniekošanai nepieciešami papildus 

līdzekļi, kuru izmantošana šajā īpašumā ir neracionāla. 

 Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datiem, no 

kopējās zemes vienības platības 2,49 ha, meža zeme aizņem 2,49 ha un mežaudzes pilnā 

vērtība sastāda EUR 2183,00. 

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

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

Mežu (M)  teritorijā. Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots 

izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nav paredzams, ka tie varētu tikt izmantoti 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka valsts 

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

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

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

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

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

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās 

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

institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija. 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 11.7.punkts noteic, ka  atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo 

un otro daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, 2016. 

gada 29.jūlija Krimuldas novada saistošo  noteikumu Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas 

plānojums no 2016.gada”  Grafisko daļu,   Mežu komisijas 2019.gada 7.februāra lēmumu, 

Attīstības komitejas 2019.gada 11.aprīļa atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Noteikt ka nekustamais īpašums “Mežs pie Bērziem”, kad. Nr. 8068 009 0304, platība 

2,49 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam, 

zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kopējā platība 2,49 ha , kad. apz. 8068 009 0304. 

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

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

kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

Par lauksaimniecības zemes transformāciju 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot  PERSONAS,  2019.gada 8.aprīļa iesniegumu, ar lūgumu atļaut apmežot 

īpašumā „Ziediņi” , Krimuldas pag., Krimuldas novadā 3,3 ha lauksaimniecības zemes,    

dome konstatē:  

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 111 datiem, nekustamais īpašums „Ziediņi”, kad. Nr. 

8068 007 0038, sastāv no vienas zemes vienības, kad. apz. 8068 007 0038, platība 

13,2 ha,   pieder PERSONAI. 

2. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kad. apz. 8068 007 0038 ar kopējo platību 

13,2 ha, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 9,2 ha. Īpašnieks vēlas 

apmežot pļavu 3,3 ha platībā, ko ieskauj mežs un kura jau ir daļēji aizaugusi ar 

kokiem. Pļavas platība nav lielāka par 3 ha. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra datiem, 

apmežojamā zemes vienības daļa nav meliorēta. 

3. Saskaņā ar 29.07.2016. gada 29.jūlija teritorijas plānojumu “Krimuldas novada 

teritorijas plānojums no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi ” Grafisko daļu,  nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienība ar 

kad. apz. 8068 007 0038, atrodas Lauksaimniecības (L) un Mežsaimniecības (M) 

teritorijā. 

4. 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.   

5. Apmežojamo pļavu ieskauj mežs. Šo zemes vienības  daļu apgrūtina akciju sabiedrībai 

"Conexus Baltic Grid" piederošas būves un to aizsargjoslas.  

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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6. Saskaņā ar VZD kadastra informācijas sistēmās datiem no tematiskām kartēm, zemes 

vienības ar kad. apz. 8068 007 0038 vidējais zemes kvalitatīvais novērtējums ir 40 

balles. Ņemot vērā to, ka zemes kvalitatīvais novērtējums nav aktualizēts, pļavas reālā 

platība ir samazinājusies, piekļūšana lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir 

apgrūtināta, ir pieļaujama pļavas apmežošana. 

7. Jautājums skatīts Krimuldas novada domes Attīstības  komitejas sēdē  2019.gada 

11.aprīlī un atbalstīts.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties 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 489.punktu, 2019.gada 11.aprīļa Attīstības komitejas 

atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Ziediņi”, kad. Nr. 8068 007 

0038,  zemes vienībā, kad. apz. 8068 007 0038, 3,3 ha platībā. 

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 10, Rīga, LV-1010 ). 
 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Laukkalni” zemes vienībā ar kad. 

apz. 6656 002 0330  

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

1. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas zemes īpašums ar 

nosaukumu un adresi “Laukkalni”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. Nekustamais 

īpašums “Laukkalni”, kad. Nr. 6656 002 0330, sastāv no divām zemes vienībām: 

zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0330, platība 4,04 ha un zemes vienības ar kad. 

apz. 6656 002 0709, platība 2,78 ha.  

2. Uz zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0330, platība 4,04 ha, atrodas daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja, kurā dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likuma      “Par lauksaimniecības 

uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” nosacījumiem, t.i. dzīvokļi privatizēti 

par pajām. Mājā ir seši dzīvokļi. 

3. Dzīvokļu tiesiskie valdītāji nav reģistrējuši savus dzīvokļus valsts kadastra 

informācijas sistēmā, rezultātā pašvaldības rīcībā nav informācijas par minētās mājas 

dzīvokļu īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem, kas nemaksā nekustamā īpašuma 

nodokli par mājokli   

4. No “Laukkalnu” māju zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0330, mājas uzturēšanai 

ir  palikusi zemes daļa 1,81 ha platībā, pārējā platība ir iznomāta.  

5. “Laukkalnu” mājas zeme iznomāta un noslēgti zemes nomas līgumi starp Krimuldas 

novada domi un: 

[..] 

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”( turpmāk Noteikumi)  

9.punktu, ja par apbūvēta zemesgabala nomu neslēdz nomas līgumu, iznomātājs būves 

īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam nosūta maksāšanas paziņojumu 
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vai rēķinu, kurā par iznomāto zemesgabalu norāda šādu informāciju: iznomātā 

zemesgabala platību; nomas maksas un citu saistīto maksājumu apmēru; samaksas 

termiņu un kārtību, tai skaitā nokavējuma procenti un ja nepieciešams citu, pēc 

iznomātāja ieskatiem,  nepieciešamu informāciju. 

7. Noteikumu 14.1.punktā teikts, ka  būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs 

maksā iznomātājam nomas maksu un citus saistītos maksājumus atbilstoši 

iznomātāja nosūtītajam maksāšanas paziņojumam vai rēķinam. 

8. Noteikumu 16.punkts noteic, ka nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. 

Nomas maksu samaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja 

puses nav vienojušās par citu norēķinu kārtību. Par maksāšanas paziņojumā, rēķinā vai 

nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina 

nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu. 17.punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 

1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 28,00 (ne mazāka 

par šo noteikumu 5. punktā minēto). 

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 

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

noteikumi” 9., 14.1., 16. un 17.punktu 2019.gada 17.aprīļa  Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Dzīvojamā mājas ar adresi “Laukkalni”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., dzīvokļu 

tiesiskajiem valdītājam vai lietotājiem nosūtīt maksāšanas paziņojumu vai rēķinu par 

zemes daļas 1,81 ha platībā nomu, dzīvojamās mājas uzturēšanai zemes vienībā ar 

kad. apz. 6656 002 0330. 

2. Ar 2019.gada 1.janvāri katra dzīvokļa tiesiskais valdītājs vai dzīvokļa lietotājs maksā 

zemes nomas maksu par ⅙ domājamo daļu no 1.punktā minētās platības. 

3. Nomas maksa katra dzīvokļa tiesiskajam valdītājam vai dzīvokļa lietotājam  1,5% no 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00  gadā. 

4. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par nomāto zemi. 

5. Nodokļu administratorei organizēt maksāšanas paziņojuma vai rēķina sagatavošanu un 

nosūtīšanu dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 tiesiskajam valdītājam vai 

dzīvokļa lietotājam daudzdzīvokļu mājā “Laukkalni”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. 

6. Ar 2019.gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu Nr.17-6/49 2016 ar Svetlanu 

Fedko. 

7. Nepagarināt zemes nomas līgumus ar PERSONĀM. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

6. 

Par  lauksaimniecībā izmantojamās  zemes  “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

Krimuldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Jaunkaktiņi” kad. Nr.. 

6656 002 0826, uz kuru nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas 

Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000579277. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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Nekustamais īpašums ar nosaukumu “Jaunkaktiņi”, kad. Nr.. 6656 002 0826, sastāv no 

zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0530, kopējā platība 7,81 ha, no tās lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 7,47 ha. Zemes vienība nav apbūvēta. 

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 (L)  teritorijā. Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu, to nav 

plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nav paredzams, ka tas varētu tikt 

izmantots pašvaldības funkcijas nodrošināšanai. 

Starp Krimuldas novada domi un SIA “JASS Rudzīši” 2018.gada 17.aprīlī noslēgts 

Zemes nomas līgums Nr. 17-6/12 2018 par zemes “Jaunkatiņi ” nomu līdz 2024.gada 

31.decembrim. 

Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 

“Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pagastā, kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 8762.00 

 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo 

un otro daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, 2016. 

gada 29.septembra Krimuldas novada saistošo  noteikumu Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas 

plānojums no 2016.gada”  Grafisko daļu,   Attīstības komitejas 2019.gada 11.aprīļa atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Noteikt ka nekustamais īpašums “Jaunkaktiņi”, kad. Nr. 6656 002 0826, platība 7,81 ha, 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam, 

zemes gabalam ar nosaukumu “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā 

platība 7,81 ha , kad. apz. 6656 002 0530. 

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt nekustamā īpašuma “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., 

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

kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7.  

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

  

1&-3& 

 

8. 

Par zemes iznomāšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis, A.Caucis) 

 

 1& 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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Izskatot PERSONAS iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā mazdārziņa vajadzībām 

pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.2.punktu, 

2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 

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

NOLEMJ: 

 
1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0225 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

2& 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 20.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0546 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3& 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 20.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 
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saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0156 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar Rasmu Raiskumu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

4& 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 26.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0405ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

5& 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 20.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 
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  balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,025 

ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

6& 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 7.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.jūniju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,04 

ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. 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& 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 7.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0425 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

8 & 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 11.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,1 

ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

9 & 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 28.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.jūniju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 

0,0352 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

10 & 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 12.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Turaidā” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Turaidā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 009 0290, zemes daļu 0,06 

ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

11 & 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 13.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Zeme pie Bičkām” un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 2019.gada 1.novembri turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes  vienību ar nosaukumu “Zeme 

pie Bičkām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 004 0072, 0,4 ha 

platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

12 & 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 14.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurga, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov. un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.2.punktu, 

2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, 

Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0533, zemes daļu 0,06 ha 

platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

 

13 & 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 21.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurga, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov. un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.2.punktu, 

2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, 

Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0533, zemes daļu 0,06 ha 

platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

14 & 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 21. un 28.marta iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu un par papildus zemes piešķiršanu nomā mazdārziņa vajadzībām pašvaldības 

zemē ar  nosaukumu “Ausekļi”,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov. un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.3.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0311, zemes daļu 0,05 ha un 0,08 

ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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 Izskatot PERSONAS  2019.gada 4.aprīļa iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar  nosaukumu “Ausekļi”,  Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov. un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.2.punktu, 

2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0311, zemes daļu 0,06 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

16 & 

 Izskatot PERSONAS 2019.gada 25.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Zeme pie Zutiņiem” un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.3.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.maiju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Zeme pie 

Zutiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 002 0381, zemes daļu 

0,12 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

17 & 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 25.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Zeme pie Zutiņiem” un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.3.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 2019.gada 30.janvāri turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Zeme 

pie Zutiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 002 0381, zemes daļu 

0,13 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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 Izskatot PERSONAS 2019.gada 28.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Zeme Vētrās” un pamatojoties uz likuma “Par 

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

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.jūliju turpināt  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Zeme Vētrās”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 001 0138, zemes daļu 0,06 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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 Izskatot PERSONAS 2019.gada 25.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē “Turaidas pamatskola” un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta 

saistošo noteikumu Nr. 2  “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes 

vienību nomu” 3.2.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 3.janvāri   iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Turaidas 
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pamatskola”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 006 0042, zemes daļu 

0,031 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām. 

2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

5. Ar 2019.gada 2.janvāri izbeigt 07.11.2016. zemes nomas līgumu Nr. 17-6/56 

PERSONU par zemes nomu  0,031 ha platībā īpašumā “Turaidas pamatskola”, kad. 

apz. 8068 006 0042. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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 Izskatot PERSONAS  2019.gada 21.februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar  nosaukumu “Ciemgaļi”,  Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov. un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.3.punktu, 

2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Ciemgaļi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0651, zemes daļu 0,22 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

21& 

 

Izskatot PERSONAS  2019.gada 11.aprīļa iesniegumu par zemes piešķiršanu 

palīgsaimniecības vajadzībām Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā 

zemē ar  nosaukumu “Laukkalni”,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., DOME KONSTATĒJA: 

1. Starp Krimuldas novada domi un PERSONU 2014.gada 3.oktobrī noslēgts zemes 

nomas līgums par zemes 1,1 ha nomu īpašuma “Laukkalni”, kad. Nr. 6656 002 0709, 

zemes vienībā ar kad. apz. 6656 002 0709. 

2. PERSONA, vienojoties ar nomnieku PERSONU, 2019.gadā apstrādājis viņam 

iznomāto zemi 1,1 ha platībā  īpašuma “Laukkalni” zemes vienībā ar kad. apz. 6656 

002 0330. 

3. 2014.gada 3.aprīļa Zemes nomas līgums Nr.L231-2012 starp Krimuldas novada domi 

un PERSONU izbeidzies 2018.gada 31.decembrī. Iesniegums par  zemes nomas 

līguma pagarināšanu no PERSONAS nav saņemts. 
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 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, MK 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

3.punktu, Krimuldas novada domes 2019.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 2  “Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 2.1. un 

3.1.punktu, 2019.gada 11.aprīļa  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.oktobri  turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Laukkalni”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0709, zemes daļu 1,1 ha platībā, 

palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Laukkalni”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0330, zemes daļu 2,23 ha platībā, 

palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 28 EUR. 

4. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

9. 

Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, 

nomas līguma pagarināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

Izskatījusi PERSONAS 2019.gada 11.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes 

nomas līgumu par  Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar nosaukumu un 

adresi “Saulītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 001 0122, nomu, DOME 

KONSTATĒ: 

1. Ar 2009.gada 26.marta  Lēdurgas pagasta padomes lēmumu „Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanos Uldim Preimanim” (prot. Nr. 3, p.9) PERSONAI ar 

2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemes vienību ar nosaukumu un adresi “Saulītes”, Lēdurgas pag., īpašuma 

kad. Nr. 6656 001 0122, zemes vienības platība 5,9 ha,  nosakot, ka zeme ir piekrītoša 

Lēdurgas pagasta pašvaldībai. 

2. 2009.gada 1.aprīlī starp Lēdurgas pagasta padomi un PERSONU noslēgts Lauku 

apvidus zemes nomas tipveida līguma uz 10 gadiem, par zemes “Saulītes”, Lēdurgas 

pagastā, kad. apz. 6656 001 0122, platība 5,9 ha,  nomu. Līgums ir spēkā līdz 

2019.gada 1.aprīlim. 

3. Uz zemes vienības atrodas PERSONAI tiesiskajā valdījumā esošas ēkas.  

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

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu, persona, kurai 

izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 

lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas  nav mazāks par 10 

gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlās noslēgt zemes nomas  līgumu uz īsāku 

termiņu. Ja zemes nomnieks vēlās, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 

nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 
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5. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas  sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, par zemi, kas nepieciešama 

zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas 

līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai 

personai. 

6. Saskaņā ar MK 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 2.punktu, lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk – nomas līgums) par 

visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas 

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, bet 

7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai 

nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

7.  Saskaņā ar 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un 

apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,  Krimuldas novada dome ir 

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

 

 Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas  sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu,  MK 2005.gada 30.augusta 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 11.aprīļa atzinumu, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Ar 2019.gada 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI  īpašuma (kad. Nr. 6656 002 0122) 

ar nosaukumu un adresi  “Saulītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienību ar 

kad. apz.6656 001 0122  , platība  5,9 ha. 

2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtība gadā 

un PVN.  

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

10. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam  īpašumam Ernesta Sovera iela 1, 

Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai 

ar kad. apz. 8068 010 0183 

 (Ziņo: L. Kumskis, D. Daktere. 

Debatēs: A.Pētersone, M.Zemītis, Z.Berdinska, J.Salmiņš) 

  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000585000 datiem nekustamais īpašums Ernesta Sovera 
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ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, (turpmāk – 

Nekustamais īpašums), platība 5,8628 ha, pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

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” Nekustamais īpašums atrodas Publiskās 

apbūves teritorijā (P), Mazstāvu apbūves teritorijā (DzM), Lauksaimniecības teritorijā (L2), 

Ūdeņu teritorijā (Ū), Gaujas nacionālā parka neitrālajā zonā. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk – Likums) 28.panta 1.daļā noteikts, 

ka detālplānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā 

noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un 

aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Likuma 28.panta trešajā daļā noteikts, ka detālplānojumu izstrādā pirms zemes vienību 

sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos 

aktos nav noteikts citādi, un ceturtajā daļā, noteikts, ka vietējā pašvaldība darba uzdevumā 

nosaka detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā 

izstrādes pamatojumu. Saskaņā ar 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 

628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – 

Noteikumi) 39.punktu detālplānojumu izstrādā, ja plānota jaunu zemes vienību izveide un 

piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas 

ielas vai pašvaldības ceļus. 

Saskaņā ar Noteikumu 98.punktu, pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Noteikumu 103.punktā 

teikts, ka detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies 

faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var 

pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

Noteikumu 105.punkts nosaka, ka četru nedēļu laikā pēc Noteikumu 98.punktā 

minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs to nekustamo īpašumu īpašniekiem 

(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar 

detālplānojuma teritoriju, nosūta paziņojumu par detālplānojuma izstrādi. Paziņojumu ievieto 

sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai 

pieejamos veidos. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 1. panta 10.punktu, 28.panta pirmo, trešo, ceturto daļu, 2014. gada 14. oktobra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem" 39., 96.1., 98., 102., 103., 105., punktu, 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” daļas 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 572., 573., 574., 575., 576., 577. punktu, 

Attīstības komitejas 2019.gada 14.marta atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā  īpašuma Ernesta Sovera ielā 1,   

Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes 

vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183. 

2. Apstiprināt minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (1.pielikums) un 

detālplānojuma teritoriju (2.pielikums) 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 

Būvvaldes teritorijas plānotāju D. Dakteri. 
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4. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju par detālplānojuma izstrādi un noslēgt 

līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

 

Lēmums ar pielikumiem pievienots protokolam uz  10 lapām. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja” atsavināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: J.Krieviņš) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Gāzes katlu māja”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0192, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192, 1670 m2 platībā, un būves – gāzes katlu 

mājas jaunbūves, ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192 001, turpmāk Nekustamais īpašums, 

kas atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagastā, apdzīvotā vietā Lode, autoceļa V150 Lode – 

Vanagi labajā pusē, braucot no Lodes centra. Piebraucamais ceļš grants seguma.  Attālums 

līdz pagasta centram Lēdurgai 6 km, līdz novada centram Raganai 10 km, līdz Rīgai 65 km. 

Nekustamajam īpašumam noteikti lietošanas tiesību apgrūtinājumi – siltumtīklu siltumtrases 2 

m aizsargjosla 47 m garā posmā – 0.009 ha.   

Sākot ar 2015.gada 29.maiju, pamatojoties uz Krimuldas novada domes lēmumu, 

pašvaldība rīkoja izsoles, lai atsavinātu minēto Nekustamo īpašumu -2015.gadā 2.izsoles un 

2017.gadā 3.izsoles, bet izsoles noteikumos noteiktajā termiņā izsolei neviens dalībnieks 

nebija reģistrējies, un saskaņā ar Izsoles noteikumiem izsole tika atzīta par nenotikušu. 

        Pamatojoties uz Krimuldas novada būvvaldes 2014.gada 29.decembra aktu Nr.19/2014  

un 2016.gada 21.marta aktu Nr. 3/2016 Nekustamais īpašums ir klasificēts kā vidi 

degradējošs objekts. 

      Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

37.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga. 

Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā un septītajā daļā noteikts, ka, 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu 

atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.    

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Zemesgabala kadastrālā vērtība ir noteikta 1069 euro un nepabeigtas jaunbūves kadastrālā 

vērtība 1385 euro. 

Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka publiskas personas 

nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 

3.punkts nosaka, ka, pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir 

bijusi nesekmīga Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). 

2019.gada 12.aprīlī Krimuldas novada domes mantas novērtēšanas komisija noteica 

Nekustamā nosacīto cenu 2500 euro un maksimālo nomaksas termiņu – piecus gadus. 

Atsavināšanas likuma 44.1 panta piektā daļa nosaka, ka pārdodot apbūvētu publiskas 

personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. 

“ Pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš 

nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus 

gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas 

organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības 

nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā 

nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam”.  

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p8
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 8.panta otro, trešo un 

septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 3.punktu, 44.1 panta piekto daļu, Krimuldas novada domes 

novērtēšanas 2019.gada 12.aprīļa lēmumu un Finanšu komitejas atzinumu  

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Zane Segliņa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 2 (Juris Salmiņš, Ziedonis 

Skrivļa) DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt  Krimuldas novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0192, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192, 1670 m2 platībā, un būves – gāzes katlu 

mājas jaunbūves, ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192 001, atsavināšanas veidu- 

pārdošanu par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvo cenu 2500 euro (divi tūkstoši pieci 

simts euro). Nekustamo īpašumu var atsavināt uz nomaksu, nosakot maksimālo nomaksas 

termiņu - piecus gadus.  

3. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma ieguvējam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums 

2(divu) gadu laikā sakārtot Nekustamo īpašumu, lai tam tiktu atcelts vidi degradējošā 

objekta statuss. 

4. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu mājaslapā 

www.krimulda.lv  un laikrakstā “Krimuldas Novada vēstis”, nosakot, ka pieteikums par 

nekustamā īpašuma pirkšanu iesniedzams Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā 

Krimuldas novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. 

5. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās viens pircējs, 

uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

6. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 

rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

7. Uzaicinājums piedalīties izsolē tiks nosūtīts pa pastu ierakstītās vēstulēs visiem 

pretendentiem, kuri reģistrēti pircēju reģistrācijas lapā. Izsoles rīkošanas vieta un laiks 

pretendentiem tiek norādīts uzaicinājumā piedalīties izsolē. Izsole var tikt rīkota ne agrāk 

kā 10 dienas pēc  uzaicinājuma nosūtīšanas pretendentiem. 

8. Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, nekustamais īpašums tiek pārdots 

pretendentam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu nekustamā īpašuma pirkšanai par brīvu 

cenu. 

9. Apstiprināt izsoles noteikumus, kas ir lēmuma pielikumā. 

10. Izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei.  

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 10, Rīga, LV-1010 ). 

 

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam uz 5 lapām. 

 

12. 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Krimuldas novada dome, pamatojoties uz  Krimuldas novada domes 2013.gada 

23.oktobra lēmumu „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Entalpija-2””, ar SIA 

„Entalpija-2” ir noslēgusi deleģēšanas līgumu (turpmāk – Deleģēšanas līgums), par pārvaldes 

http://www.krimulda.lv/
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uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi. 

            2018.gada 23.februārī Krimuldas novada dome kā Krimuldas novada pašvaldības SIA 

„Entalpija-2”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003158864, vienīgais dalībnieks, pieņēma lēmumu 

“Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lēdurgas komunālais dienests” reorganizāciju” 

(protokols Nr.2, 10.punkts). 

Krimuldas novada dome ar lēmumu noteica, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Lēdurgas komunālais dienests” (reģ. Nr. 44103026697, E. Melngaiļa 2, Lēdurgas pagasts, 

Krimuldas novads, LV-4012) reorganizācija notiks apvienošanas ceļā, to pievienojot 

Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” (reģ. Nr. 

40003158864 Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144). 

2019.gada 12.martā LR Uzņēmuma reģistrā tika iesniegti Krimuldas novada 

pašvaldības SIA „Entalpija-2”, reģ. Nr. 40003158864 un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Lēdurgas komunālais dienests” ,reģ. Nr. 44103026697 pieteikums un tam pievienotie 

dokumenti par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā. 

Tika saņemts 2019.gada 21.marta LR Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes 

departamenta lēmums Nr.6-12/34153, kas nosaka:  

1. Ierakstīt komercreģistrā reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai 

Krimuldas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Entalpija-2", 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003158864,  komercsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS", vienotais reģistrācijas Nr. 

44103026697  SIA „Entalpija-2”  

2. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS", 

vienotais reģistrācijas Nr. 44103026697, izslēgt no komercreģistra; 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 

41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45. un 46. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta 

otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, Deleģēšanas līguma 27.punktu, Attīstības komitejas 2019.gada 

11.aprīļa atzinumu,  

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus 23.10.2013.Deleģēšanas līgumā, kas  noslēgts starp Krimuldas 

novada domi un SIA „Entalpija-2”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Krimuldas novada domes priekšsēdētājam parakstīt Krimuldas novada domes 

vārdā lēmuma 1.punktā minētos grozījumus Deleģēšanas līgumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Juridiskai nodaļai. 

 

Lēmums ar pielikumu pievienots protokolam  uz 3 lapām. 

 

13. 

Par izmaiņām komisiju sastāvā 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

1& 

 Krimuldas novada domē 2019.gada 23.aprīlī saņemts Edgara Gabranova iesniegums,  

atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata,  
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 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1.  Ar 30.04.2019. atbrīvot Edgaru Gabranovu no Administratīvās komisijas locekļa 

amata pienākumu veikšanas. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

2& 

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

pamatojoties uz Finanšu komitejas  2017.gada 20.septembra lēmumu, likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā”  81. panta 41 daļu, kas nosaka, ka ja 

institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura 

saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, 

jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu 

attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai 

savienošanai, pamatojoties uz minēto,  

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Ar 01.05.2019. par Administratīvās komisijas locekli ievēlēt Ilzi Pētersoni. 

2. Atļaut Ilzei Pētersonei [..], savienot citus amatus ar Krimuldas novada domes 

Administratīvās komisijas locekļa amatu. 

3. Uzlikt Ilzei Pētersonei par pienākumu, nekavējoties (trīs darba dienu laikā no 

informācijas iegūšanas dienas) rakstveidā informēt Krimuldas novada domi par 

jebkuru faktisko un tiesisko apstākļu rašanos vai esamību, kas saskaņā ar likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 81. panta sesto daļu, 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, 

šo lēmumu Ilzei Pētersonei ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas 

tiesu namā (Baldones ielā 1a, Rīgā,  LV-1007) viena mēneša laikā 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

14. 

Par Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un 

bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, O. Liekniņa. 

Debatēs: J.Salmiņš, A.Pētersone) 

 

Krimuldas novada domē 06.03.2019. saņemti Krimuldas novada bāriņtiesas, turpmāk 

Bāriņtiesas, priekšsēdētājas Olitas Liekniņas, priekšsēdētājas vietnieces Ilzes Pētersones un 

locekles Ineses Grinbergas iesniegumi ar lūgumu atkārtoti viņas ievēlēt par Bāriņtiesas 

priekšsēdētāju, priekšsēdētājas vietnieci un locekli. Krimuldas novada domē 02.04.2019. 

https://likumi.lv/doc.php?id=61913#p7
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saņemts Bāriņtiesas locekles Ijas Kivlinas iesniegums ar lūgumu atkārtoti viņu ievēlēt par 

Bāriņtiesas locekli. 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas,  bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces un bāriņtiesas 

locekles pilnvaras beidzas saskaņā ar Bāriņtiesu likumā noteikto pilnvaru termiņu – pieci 

gadi. Saskaņā ar Krimuldas novada domes 29.08.2014. sēdes lēmumu “Par Krimuldas novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekles ievēlēšanu“ (protokola Nr.9, 

20.punkts) Olita Liekniņa ievēlēta amatā par Bāriņtiesas priekšsēdētāju no 01.09.2014. līdz 

31.08.2019., Ilze Pētersone ievēlēta amatā par Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci no 

01.09.2014. līdz 31.08.2019., Inese Grinberga ievēlēta amatā par Bāriņtiesas locekli no 

01.09.2014. līdz 31.08.2019. 

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 31.10.2014. sēdes lēmumu “Par Krimuldas novada 

bāriņtiesas locekles ievēlēšanu “(protokola Nr.12, 11.punkts) Ija Kivlina ievēlēta amatā par 

Bāriņtiesas locekli no 27.11.2014. līdz 26.11.2019. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka dome var 

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

un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 

pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu 

Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punktā noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu 

ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā 

noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 

locekļu pilnvaras izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam.  

Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, organizējot bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību  pēdējo triju gadu periodā un, 

9.panta piektajā daļā noteikts, ka, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu 

reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā 

minētajām prasībām. Pašvaldība domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas 

priekšsēdētāju atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā. 

Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) 

26.03.2019. vēstuli Nr. 1-5/1425 VBTAI ir atzinusi, ka pēdējo 3 (triju) gadu periodā 

Bāriņtiesa ir veikusi darbības savas kompetences ietvaros bērnu tiesību un tiesisko interešu 

nodrošināšanai. Bāriņtiesa savā darbībā ievēro VBTAI izstrādātos metodiskos materiālus un 

sadarbojas ar VBTAI problēmsituāciju risināšanā. VBTAI paudusi atzinību par Bāriņtiesas 

ieguldījumu, aizsargājot bērnu vislabākās intereses un tiesības. 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Integrētajā Iekšlietu Informācijas Sistēmā 

02.04.2019. pārbaudīta informācija par Olitu Liekniņu, Ilzi Pētersoni, Inesi Grinbergu un Iju 

Kivlinu. Informācija no Sodu reģistra liecina, ka Olita Liekniņa, Ilze Pētersone, Inese 

Grinberga un Ija Kivlina atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā 

minētajām prasībām.  

Noklausījusies Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas O.Liekniņas sniegto 

informāciju par pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās un otrās daļas 

prasībām, noteikto apmācības programmu apguvi un pieredzi, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, ņemot vērā 

11.04.2019. Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Olitu Liekniņu, [..], Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā uz  

pieciem gadiem no 01.09.2019. līdz 31.08.2024. 

2. Ievēlēt Ilzi Pētersoni, [..], Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces 

amatā uz pieciem gadiem no 01.09.2019. līdz 31.08.2024. 

3. Ievēlēt Inesi Grinbergu, [..], Krimuldas novada bāriņtiesas locekles amatā uz pieciem 

gadiem no 01.09.2019. līdz 31.08.2024. 

4. Ievēlēt Iju Kivlinu, personas kods [..], Krimuldas novada bāriņtiesas locekles amatā uz 

pieciem gadiem no 27.11.2019. līdz 26.11.2024. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

15. 

 

Par precizējumu Krimuldas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 ”Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmas” apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, D.Gailīte) 

 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības 

ministrijas 2019.gada 29.marta atzinumu Nr. 1-18/2815 ar lūgumu precizēt Krimuldas novada 

domes 2019.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.1 “Pirmsskolas vecuma bērnu 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas 

īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”. 

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 17.aprīļa atzinumu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2019.gada 28.februāra atzinumu Nr. 1-18/2815 un norādījumiem par 

Krimuldas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Pirmsskolas 

vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanas 

nepieciešamību, 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt precizētos 2019.gada 28.februāra 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 21 lapas. 

16. 

Par nekustamā īpašuma nodošanu  lietošanā biedrībai 

“SPORTA KLUBS ”Lēdurga” 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 



30 

 

 

            2019.gada 15.aprīlī ir saņemts iesniegums no biedrības “SPORTA KLUBS 

”Lēdurga”” valdes locekles Sallijas Arhipovas ar lūgumu izskatīt iespēju nodot lietošanā 

biedrībai ““SPORTA KLUBS ”Lēdurga”” pie Turaidas pamatskolas esošo sporta laukumu, 

lai nodrošinātu sporta aktivitātes bērniem, kas piedalās vasaras nometnēs un sporta aktivitātēs. 

1. Izvērtējot Krimuldas novada domes rīcība esošo informāciju, dome konstatēja: 

1.1. Krimuldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar nosaukumu “Turaidas 

pamatskola”, ar kadastra Nr.8068 006 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8068 006 0042 “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā Krimuldas 

novadā, ar kopējo platību 9,6 ha. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rīgas rajona 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000115933 ar tiesneses Olitas Blūmfeldes 2013.gada 5.novembra lēmumu 

(žurnāla Nr.300000594289). 

1.2. Nekustamā īpašuma- “Turaidas pamatskola”, ar kadastra Nr.8068 006 0042 bilances 

vērtība uz 2019.gada 31.martu  ir EUR 340764. 

1.3. Nekustamā īpašuma “Turaidas pamatskola”, ar kadastra Nr.8068 006 0042   

kadastrālā vērtība EUR 17533; 

1.4. Krimuldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs pie 

Turaidas skolas”, ar kadastra Nr.8068 006 0048, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8068 006 0048,  “ Mežs pie Turaidas skolas”, Krimuldas 

pagastā Krimuldas novadā, ar kopējo platību 9,47 ha. Nekustamais īpašums ir 

reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000197026 ar tiesneša Helmuta Nagļa 2005.gada 

13.decembra lēmumu (žurnāla Nr.300001268404). 

1.5. Nekustamā īpašuma- “ Mežs pie Turaidas skolas”, ar kadastra Nr.8068 006 0048 

bilances vērtība uz 2019.gada 31.martu ir EUR 1004,55, 

1.6. Nekustamā īpašuma “ Mežs pie Turaidas skolas”, ar kadastra Nr.8068 006 0048   

kadastrālā vērtība EUR 508; 

2. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”29.4.punktā ir noteikts, ka “neapbūvēts zemesgabals, 

kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu 

sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda 

tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu 

katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskajām organizācijām ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības 

atbalsts” netiek piemērota nomas tiesību izsoles process. 

         Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.4.apakšpunktu, 30.1.apakšpunktu, 

Sporta likuma 7.pantā noteikto, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta 

attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas sekmēt sporta organizāciju, tai skaitā sporta 

klubu veidošanos un darbību, kā arī finansēt sporta sacensības un licencētas sporta izglītības 

programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi,  

un 20.02.2019. Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 1(Zane Berdinska), 

DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 01.05.2019. nodot lietošanā- iznomājot Krimuldas pašvaldībai piederošo zemes 

vienības “Turaidas pamatskola”, ar kadastra Nr.8068 006 0042 un kadastra 
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apzīmējumu 8068 006 0042,  kas atrodas “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā 

Krimuldas novadā, daļu 2,8 ha platībā un zemes vienības “Mežs pie Turaidas skolas”, 

ar kadastra Nr.8068 006 0048 un kadastra apzīmējumu 8068 006 0048,  kas atrodas “ 

“Mežs pie Turaidas skolas”, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā, daļu 2,1 ha platībā, 

(saskaņā ar lēmumam pievienoto ortofoto plānu) biedrībai “SPORTA KLUBS 

”Lēdurga””reģ. Nr. 40008218074, juridiskā adrese “Līves”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā. 

2. Lēmuma 1. p. norādītais nekustamais īpašums izmantojams Krimuldas pašvaldības 

autonomās funkcijas –  veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstības 

izpildes nodrošināšanai. 

3. Noteikt lēmuma 1. p. norādītā nekustamā īpašuma nodošanu nomā termiņu viens gads, 

t.i. līdz 2010.gada 30.aprīlim. 

4. Lēmuma 1. p. norādītais nekustamais īpašums atdodams Krimuldas novada 

pašvaldībai biedrības “SPORTA KLUBS ”Lēdurga”” likvidācijas gadījumā vai 

lēmuma 2. punktā norādītās autonomās funkcijas izpildes deleģēšanas gadījumā citai 

trešajai personai. 

5. Nomas maksa noteikta 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00  

gadā. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi 

6. Juridiskajai nodaļai sagatavot  nomas līgumu ar biedrību “SPORTA KLUBS 

”Lēdurga””reģ. Nr. 40008218074, juridiskā adrese “Līves”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā 

7. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots  protokolam uz 2 lapām. 

 

17. 

Par atbalstu Biedrības SPORTA KLUBS ,,Lēdurga" projekta pieteikumam „Sporta 

aktivitāšu dažādošana Lēdurgas pagastā” 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt. 

18. 

Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Meistere) 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par valsts budžetu 2019” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek piešķirta mērķdotācija 2019.gadam 4979 EUR 

apmērā ( Likuma „ Par valsts budžetu 2019.gadam” 10.pielikums), 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 



32 

 

 Sadalīt piešķirto valsts mērķdotāciju atbilstoši 2015.gada 17. novembra MK 

noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  

 

1. Krimuldas vīru koris „Vecie draugi” diriģentam  766 EUR/ gadā (t.sk. VSAOI) 

2. Krimuldas VPDK „Dzirnakmeņi”  vadītājam 766 EUR/ gadā (t.sk. VSAOI) 

3. Lēdurgas VPDK  „Lēdurga” vadītājam  766 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

4. Lēdurgas KN sieviešu koris „Lettegore” 

diriģentam      766 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

5. Lēdurgas KN jauniešu deju kolektīvs 

 ,,Metieniņš” vadītājam     766 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

6. Lēdurgas folkloras kopa "Lielie putni" 

vadītājam      383 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

7. Lēdurgas folkloras kopa "Putni" vadītājam  383 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

8. TLMS „Krimulda” vadītājam    383 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) 

 

 Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, un pašvaldību 

iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu īsteno Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs. 
 

Lēmums pievienots  protokolam uz 1 lapas. 

 

19. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 
 (Ziņo: L. Kumskis, A.Meistere) 

 

1& 

Krimuldas novada domē saņemts Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja 

Normunda Šultes 20.03.2019. iesniegums  ar reģistrācijas Nr. 542 un Latvijas skolu sporta 

federācijas vēstule par finansiālu atbalstu Krimuldas novadā deklarēto jauniešu [..] dalībai 

Pasaules 2019.gada skolu čempionātā  pludmales volejbolā, kas norisināsies 03.-10.10.2019. 

Itālijas pilsētā San Vito Lo Capo.   Iesniegums izskatīts  17.04.2019. Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas un  Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt pašvaldības finansējuma piešķiršanu 200 EUR (Divi simti eiro) apmērā    

Latvijas skolu sporta federācijai PERSONU dalībai Pasaules 2019.gada skolu 

čempionātā pludmales volejbolā  2019.gada 03.-10.oktobrī  Itālijas pilsētā San Vito Lo 

Capo  (budžeta funkcija 08120 “Sporta pasākumi” EKK 2279). 

2. Naudas līdzekļus 200 EUR (Divi simti eiro) piešķirt no  pamatbudžeta līdzekļiem 

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

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

2& 

 Par līdzfinansējuma  piešķiršanu biedrībai  SPORTA KLUBS “Lēdurga”, 
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 balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt. 

20. 

Par Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresu un biedru sapulci 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 Iepazinusies ar domes priekšsēdētāja L.Kumska  informāciju par Latvijas Pašvaldības 

savienības 30. kongresu un biedru sapulci, kas notiks 2019. gada 17.maijā, ņemot vērā, ka 

saskaņā ar LPS statūtu 6.5. punktu „ ... Biedrības biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes 

priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti.” un pašvaldībai ir 2 pārstāvju vietas kongresā un 

biedru sapulcē  (priekšsēdētājs un 1 domes pilnvarots pašvaldības deputāts) un 20.02.2019. 

Finanšu komitejas atzinumu,  

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.  kongresā un Pašvaldību savienības biedru 

sapulcē pilnvarot  deputātu  Juri Salmiņu. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam  uz 1 lapas. 

 

21. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, L.Kestere) 

1&-6& 

22. 

Par psihologa pakalpojumu apmaksu 

 (Ziņo: L. Kumskis, G.Diļevka) 

1& 

Lēmums  pievienots protokolam  uz1 lapas. 

23. 

Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu 

 (Ziņo: L. Kumskis, G.Diļevka) 

1& 
 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

24. 

Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā,  atsavināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 
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Izskatot PERSONU iesniegumus ar lūgumu nodot atsavināšanai  zemes īpašumu  ar 

adresi Dārza iela 35, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, uz kuru[..] izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības, DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000580356 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Dārza iela 35, Ragana, 

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

īpašums  ar  kad. Nr. 8068 007 0359, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 

8068 007 0359, platība 0,7928 ha. 

2. Ar Krimuldas pagasta padomes 27.02.2009. lēmumu, protokols Nr. 3, p.7, 

PERSONAI ir izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi ar adresi  

“Cerības”, Raganā, Krimuldas pagastā. Zemes gabals ir apbūvēts. Ar šo pašu lēmumu 

ir noteikts, ka  zemes īpašums „Cerības”, Raganā,  Krimuldas pag., piekrīt Krimuldas 

pagasta pašvaldībai. 

3. Starp Krimuldas  pagasta pašvaldības domi un PERSONU 02.03.2009.  ir  noslēgts 

zemes nomas līgums par zemes ar nosaukumu „Cerības”, kad. Nr. 8068 007 0359, 

platība 0,9 ha, nomu. Nomas līgums spēkā līdz 31.12.2019. 

4. Pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000569597 datiem, uz Krimuldas novada 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra Nr. 8068 007 0359 atrodas 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8068 507 0043 ēkas, kur ½ no domājamām daļām 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz PERSONAS vārda, bet ½ no domājamām daļām 

nostiprinātas uz PERSONAS vārda, to apstiprina tiesneses Indras Kreicbergas 

2017.gada 2.augusta lēmums( žurn.Nr.300004398091). 

5. Līdz ar to pirmpirkuma tiesības uz Krimuldas novada domes pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu  Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ar 

kadastra Nr. 8068 007 0359 ir PERSONĀM. 

6. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2018.gada 21.novembra uzziņu Nr.11-1/7-2/5668, 

ir noteikts, ka atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – 

Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtā daļā minētās pirmpirkuma tiesīgās personas 

katra iesniedz atsevišķu pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu, tad būtu 

rīkojama izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā (Atsavināšanas 

likuma 14.panta trešā daļa). Savukārt, ja minētās personas iesniedz vienu kopīgu 

pieteikumu par visa nekustamā īpašuma pirkšanu, kurā norādīts, kādās domājamās 

daļās katra persona iegūst nekustamo īpašumu, tad izsoli nerīko un ar personām 

atbilstoši to pieteikumā norādītajām domājamām daļām slēdzams pirkuma līgums par 

nosacīto cenu (Atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa). 

7. Ar Krimuldas novada būvvaldes 29.04.2016. lēmumu, zemes īpašumam “Cerības” un 

ēkām uz tās, mainīta adrese no “Cerības” uz Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov. (protokols Nr. 31, p.9). 

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

zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Saskaņā ar valsts 

kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 

22.06.2018. ir 6266 euro. 

9. Krimuldas novada dome 2018.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu “Par  īpašuma 

nodošanu atsavināšanā” (protokols Nr.8, 3.punkts). 

10. 2019.gada 18.aprīlī nekustamā īpašuma novērtēšanu veikusi SIA “INVEST-CĒSIS”, 

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

nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstā. 

11. 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. 

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

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, valstij vai pašvaldībai 
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piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti.  

13. 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, 5.panta piekto 

daļu, lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas 

veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 

atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 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. 

14. 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 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo 

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

otro daļu, 10.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu,  

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 

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

Krieviņš), DOME NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar adresi Dārza 

iela 35, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 007 0359, 

platība 0,7928 ha, par EUR EUR 10 800 (desmit tūkstošiem astoņiem simtiem euro 

un 00 centi) 

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

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgām personām [..]. 

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes 

vienības atsavināšanas procedūru. 

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

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam  uz 4 lapām. 

 

25. 

Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza  ielā 35, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

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

personas mantas atsavināšanas likuma” 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro 

daļu, pamatojoties uz Krimuldas novada domes 2018.gada 31.augusta lēmumu “Par  īpašuma 

nodošanu atsavināšanā”(protokols Nr.8, 3.punkts), 

 

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

Erlends Eisaks, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 

35, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 

8068 007 0359, izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu  uz 11 

lapām. 

2. Izsoli veikt līdz 2019.gada 1.jūlijam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam uz 12 lapām. 

 

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

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde14.maijā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 9.maijā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 15.maijā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 24. maijā plkst. 1000. 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.23 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu)  


