
 
KRIMULDAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000068799 

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

Tālr. 67976868, 67978521,  e-pasts dome@krimulda.lv 

 

  

SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

24.05.2019. 

 Nr.5 

 

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, 

Edgars Gabranovs, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis,   

Gatis Megris, 

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis . 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Ingus Kauliņš- tiešo darba pienākumu dēļ 

 

Sēdē piedalās: 

Laimonis Ozols- izpilddirektors, 

Vilnis Krišjānis- izpilddirektora vietnieks, 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja, 

Anita  Viškere- zemes lietu speciāliste, 

Diāna Daktere - teritorijas plānotāja, 

Rita Deiča- juridiskās nodaļas vadītāja, 

Sarmīte Kauliņa. 
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DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par  lauksaimniecības zemes transformāciju 

3. Par zemes iznomāšanu 

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

5. Par Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019.gada 29.marta lēmuma atcelšanu 

daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Saules ielā 1, 

Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0091 

6. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” atsavināšanu 

7. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma “Brūžlejas”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 002 0081, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu 

9. Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Meistaru iela 1, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0737, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

10. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

11. 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 

12. Par Krimuldas novada pašvaldības finanšu gada pārskatu 

13. Par dāvinājuma pieņemšanu 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, M.Zemītis, J.Krieviņš, J.Salmiņš, Z.Skrivļa, A.Pētersone, Z.Berdinska, 

A.Caucis ) 

Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

notiekošo pašvaldībā. 

 

2. 
Par lauksaimniecības zemes transformāciju 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 Izskatot  PERSONAS  2019.gada 18.marta iesniegumu, ar lūgumu atļaut apmežot 

īpašumā „Lapotnes kalni” , Krimuldas pag., Krimuldas nov. 0,06 ha un 0,05 ha 

lauksaimniecības zemes (pļavu),   dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums „Lapotnes kalni”, kad. Nr. 8068 008 0125,   pieder PERSONAI, 

saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000103144.  

2. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kad. apz. 8068 008 0205, ar kopējo platību 

2,62ha, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1,47ha.  

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 „Lapotnes kalni” zemes 

vienība ar kad. apz. 8068 008 0205, atrodas Gaujas nacionālā parka ainavu 

aizsardzības zonā, Lauksaimniecības (L) un Mežsaimniecības (M) teritorijā.   
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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. Saskaņā ar VZD kadastra informācijas sistēmās datiem no tematiskām kartēm, zemes 

vienības ar kad. apz. 8068 008 0205 vidējais zemes kvalitatīvais novērtējums ir 40 

balles.  

6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 489.punktā noteikts, ka 

Lauksaimniecības teritoriju (L), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 

izmantošanu nosaka šo teritoriju individuālie  vai vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi. 

7. "Gaujas nacionālā parka likums" 4.panta otrās daļas 2.apakšpunktā noteikts, ka 

Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja parka neitrālajā zonā maina 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju. Īpašums atrodas GNP 

ainavu aizsardzības zonā, līdz ar to ir nepieciešama Pārvaldes rakstveida atļauja. 

8. 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.317 "Gaujas nacionālā parka individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi"15.punktā teikts, ka nacionālā parka teritorijā 

meža atjaunošanā un ieaudzēšanā atļauts izmantot vienīgi vietējās koku sugas, kuras 

minētas šo noteikumu 5.pielikumā. 

9. Saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas 2019.gada 

24. aprīļa Atzinums Nr. 3.13/2113/2019-N “Par apmežošanu”, kur teikts, ka veicot 

pārbaudi, ir konstatēts, ka apmežojamās platības 0,06 ha un 0,05 ha faktiski ir īpašuma 

A daļai pieguļošās (blakus īpašumā esošas) mežaudzes R-mala ar dabiski ieaugušiem 

dažādu dimensiju un vecumu vietējo sugu kokiem (parastie ozoli, parastās apses, āra 

bērzi u.c. sugu lapu koki). Saskaņā ar noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 

pārvaldes nolikums” 3.11.apakšpunktu, Administrācija sniedz atzinumu, ka ir 

pieļaujama iesniegumā norādīto platību apmežošanas iecere zemes īpašumā “Lapotnes 

kalni”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad.apz.80680080205, tā nav pretrunā dabas 

aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam.  

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

11.aprīlī, kurā sniegta informācija par apmežošanas ieceri; iecere principiāli atbalstīta, 

ja būs pozitīvs DAP atzinums.  

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Gaujas nacionālā parka likums 4.panta 

otrās daļas 2.apakšpunktu, 02.05.2012. MK noteikumi Nr.317 "Gaujas nacionālā parka 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 15.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” Grafisko daļu  

un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 489.punktu, 2019.gada 8.maija Attīstības 

komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Lapotnes kalni”, kad. Nr. 

8068 008 0125,  zemes vienībā ar kad. apz. 8068 008 0205, 0,06 ha un 0,05 ha platībā, 

saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 2019.gada 14.aprīļa Atzinumu Nr. 

3.13/2113/2019-N 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900#piel5
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Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par zemes iznomāšanu 

(Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

1& 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 2.maija iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu un par papildus zemes piešķiršanu nomā mazdārziņa vajadzībām pašvaldības 

zemē ar  nosaukumu “Mazie Rīti”,  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” 2.2. un 3.3.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Mazie Rīti”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 005 0083, zemes daļu 0,17 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. 

2& 

 Izskatot PERSONAS  2019.gada 30.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar  adresi E. Melngaiļa iela 2, 

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” 2.2. un 

3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu, 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

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

pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 2, Lēdurga,  

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0391, zemes daļu 0,03 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 5.00 EUR. 
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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 2.maija 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” 2.2. un 3.3.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu, 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.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 0,08 ha un 0,04 

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. 

4& 

 Izskatot PERSONAS,  2019.gada 9.maija iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

palīgsaimniecības vajadzībām Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā 

zemes vienībā ar  nosaukumu “Laukkalni”,  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” 2.1. un 3.1.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas 

atzinumu,   

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes  vienību ar nosaukumu “Laukkalni”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0709, platība 2,64 ha, 

palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 28 EUR. 
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3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

4. Ar 2018.gada 31.decembri izbeigt ar PERSONU 2014.gada 3.oktobrī noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr.125-2014. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

5& 

Izskatot PERSONAS, Krimuldas nov.,  2019.gada 29.marta iesniegumu par zemes 

nomas līguma pagarināšanu un par papildus zemes piešķiršanu nomā palīgsaimniecības 

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” 2.1. un 3.1.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības 

komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. 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 2,0 ha platībā, 

palīgsaimniecības   vajadzībām. 

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

par 28 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 Krimuldas nov. 2019.gada 29.aprīļa 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” 2.2. un  3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības 

komitejas atzinumu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 
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Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,08 

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 29.aprīļa 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” 2.2. un 3.2.punktu, 2019.gada 9.maija Attīstības komitejas atzinumu,  

  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. 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 0,02 

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 25.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu mazdārziņa vajadzībām pašvaldības zemē ar  adresi E. Melngaiļa iela 2, 

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” 2.2. un 

3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 2019.gada 2.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 2, Lēdurga,  

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0391, zemes daļu 0,03 ha platībā, 

mazdārziņa  vajadzībām. 

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

par 5.00 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 25.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu 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” 2.2. un 

3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,   

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. Ar 2019.gada 1.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 0,06 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.  

 

10& 

 

Izskatot PERSONAS, 2019.gada 24.aprīļa 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” 2.2. un 3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 2019.gada 2.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 25.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu 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” 2.2. un 

3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,    

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. Ar 2019.gada 1.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 0,08 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 9.maija iesniegumu par zemes iznomāšanu 

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” 2.2. un 

3.3.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,   

  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Ar 2019.gada 1.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 0,21 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.  

13& 

 

Izskatot PERSONAS  2019.gada 9.maija iesniegumu par zemes iznomāšanu 

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” 2.2. un 

3.2.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019.gada 1.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 0,08 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 9.maija iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu un par papildus zemes piešķiršanu nomā mazdārziņa vajadzībām pašvaldības 

zemē ar  nosaukumu “Mazie Rīti”,  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” 2.2. un 3.3.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 
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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  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Mazie Rīti”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 005 0083, zemes daļu 0,11 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.  

15& 

 

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

mazdārziņa vajadzībām Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemē “Inciemi” 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” 2.2. un  3.2.punktu, 2019.gada 15.maija  Finanšu 

komitejas atzinumu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0332, zemes daļu 0,011 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 7.maija iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

mazdārziņa vajadzībām Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemē “Inciemi” 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” 2.2. un  3.2.punktu, 2019.gada 15.maija  Finanšu 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

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

pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0332, zemes daļu 0,018 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. 

17& 

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

mazdārziņa vajadzībām Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemē “Inciemi” 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” 2.2. un  3.2.punktu, 2019.gada 15.maija  Finanšu 

komitejas atzinumu,  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai īpašumā  esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Inciemi”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0332, zemes daļu 0,024 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. 

18& 

 Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputātim Jānis Eisaks un Erlands Eisaks nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

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

palīgsaimniecības vajadzībām Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā 

ar  nosaukumu “Zeme pie Sunīšiem”,  Krimuldas 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 
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piekrītošu zemes vienību nomu” 2.1. un 3.1.punktu, 2019.gada 9.maija  Attīstības komitejas 

atzinumu,   

 

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

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

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

 

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

pašvaldībai īpašumā esošās zemes  vienības ar nosaukumu “Zeme pie Sunīšiem”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 010 0114, daļu 2,06 ha platībā, 

palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 28 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. 

4. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 

 1& 

 Izskatījusi PERSONAS 2019.gada 2.maija iesniegumu par atteikšanos no nomas  

zemes mazdārziņa vajadzībām Krimuldas novada  pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā 

zemes gabalā ar nosaukumu „Ausekļi”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kadastra 

apzīmējums 6656 002 0311, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Attīstības komitejas 2019.gada 9.maija atzinumu,  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri  izbeigt 2014.gada 2.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu 

Nr.49-2014, kurā PERSONAI lauksaimniecības produkcijas audzēšanai iznomāta zeme 0,13 

ha platībā pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā ar nosaukumu „Ausekļi”, Lēdurgas pagasts, 

Krimuldas novads, kad. apz. 6656 002 0311. 

  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

2& 

 Izskatījusi PERSONAS 2019.gada 14.maija iesniegumu par  2016.gada 29.aprīlī 

noslēgta   Zemes nomas līguma Nr. 17-6/9 pārtraukšanu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija 

atzinumu,  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, 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: 

Sākot ar 2018.gada 31.decembri  pārtraukt  2016.gada 29.aprīlī noslēgto Zemes nomas 

līgumu Nr.17-6/9 ar PERSONU par lauksaimniecības produkcijas audzēšanai iznomāto 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes “Zeme pie Sunīšiem” daļu  2,78 ha, kad. apz. 

8068 010  0114. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

 

5. 

Par Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019.gada 29.marta lēmuma atcelšanu 

daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Saules ielā 1, Raganā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0091 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis, A.Caucis) 

 

Izskatot PERSONAS  2019.gada 21.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 548) par 

adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kad. apz. 8068 007 0091, tika konstatēts, ka Valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, kods 0601) neatbilsts Krimuldas novada domes 2016.gada 29.jūlija  

saistošo noteikumu Nr. 5 “Par Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016.gada grafisko 

daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” Grafiskajai daļai. 

2019.gada 29.marta Krimuldas novada domes Būvvaldes lēmumā “Par adreses 

piešķiršanu”, protokols Nr. 7, p.14, tika mainīts īpašuma, kad. Nr. 8068 007 0091, nosaukums  

“Liediņi-1” uz adresi Saules iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz  neapgūta 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0900). 

2019.gada 15.aprīlī Krimuldas novada domē ir saņemts PERSONAS 2019.gada 

12.aprīļa iesniegums (reģistrēts ar Nr. 722) ar lūgumu atcelt Krimuldas novada būvvaldes 

2019.gada 29.marta lēmumu daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, atstājot 

īpašumam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, jo 

īpašums ir apgūta teritorija ar piebraucamo ceļu un iegādāts ar mērķi būvēt individuālo 

dzīvojamo māju, piešķirtais lietošanas mērķis liedz izmantot īpašumu mērķim, kādam tas 

iegādāts. 

Izskatot PERSONAS 2019.gada 12.aprīļa iesniegumu, DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr.144 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Saules iela 1, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.(pirms adreses maiņas nosaukums “Liediņi 

1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., turpmāk Īpašums), kad. Nr. 8068 007 0091, 

pieder Jurijam Zlojam. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kad. 

apz. 8068 007 0091, platība 0,2 ha. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma 

kopplatība var tikt precizēta. Zemes vienība nav apbūvēta. PERSONA kļuvis par 

īpašnieku ar tiesneses Ināras Zariņas 2018.gada 30.oktobra lēmumu. 

2.  Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija apstiprināto teritorijas plānojuma “Krimuldas novada 

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

apbūves noteikumi” Grafisko daļu (turpmāk Teritorijas plānojums), Īpašums atrodas 

Publiskās apbūves teritorijā (P) http://www.krimulda.lv/wp-

content/uploads/2018/05/Funkcionala_zonejuma_karte_Ragana.pdf .  Īpašuma ar 

adresi Saules iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., lietošanas mērķis 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601). 

http://www.krimulda.lv/wp-content/uploads/2018/05/Funkcionala_zonejuma_karte_Ragana.pdf
http://www.krimulda.lv/wp-content/uploads/2018/05/Funkcionala_zonejuma_karte_Ragana.pdf
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3. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma sadaļu ”Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 296.punktu, Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka lai nodrošinātu komerciāla vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un 

objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Teritorijas galvenie 

izmantošanas veidi noteikti 4.4.1.2. sadaļā (no punkta 297.līdz 308): biroju ēku 

apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu 

apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, aizsardzības un drošības 

ēku apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu 

apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko 

organizāciju ēku apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa. Teritorijas 

papildizmantošanas veids-rindu māju apbūve (punkts 309). 

4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmā daļa noteic, ka zemes 

vienībai vai zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības 

daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 

piekrītošo platību. To atbilstoši  Ministru kabineta noteiktajai kārt ībai un 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi 

uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība. Šī panta trešā daļa noteic, ka 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.  

5.  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.496) 17.punkts noteic lietošanas mērķa 

maiņas gadījumus. Noteikumu Nr. 496. 17.7.punktā teikts, ka lietošanas mērķu maiņu 

ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes 

platība neatbilst IV nodaļā minētajām prasībām. 

6. Šo noteikumu 23.punkts (IV nodaļā) noteic, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes 

vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam 

stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai 

maina:  

1) atbilstoši detālplānojumā norādītai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un 

ievērojot 14.¹punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu 

(23.1.apakšpunkts); 

2) atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītai teritorijas  

plānotai (atļautai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir 

izsniegta būvatļauja (23.2.1 apakšpunkts )vai arī, ja būvatļauja nav izsniegta, 

zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām 

prasībām, ievērojot Noteikumu Nr. 496 14.¹ punktā minēto neapbūvētas 

zemes iedalījumu (23.2.2 apakšpunkts); 

3) ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto gadījumu-atbilstoši 

zemes likumīgai izmantošanai vai pašreizējai izmantošanai, ja lietošanas 

mērķis  lēmumā nav norādīts. 

7. Noteikumu Nr.496 14.¹ punkts noteic, ka neapbūvētu apbūves zemi iedala:     1) 

neapgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai 

nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez 

papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves (14.1 1.apakšpunkts); 

2) apgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai 

ir izbūvēta infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma 

iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves (14.1 

2.apakšpunkts). 

8. Noteikumu Nr.496  2.1.punktā teikts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 

vienībai nosaka  atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 

9. Īpašuma zemes vienība, saskaņā ar spēkā esošo Krimuldas novada Teritorijas 

plānojumu, atbilst Noteikumu 12.2.4.punktā noteiktai zemes  lietošanas mērķu grupai 
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“Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme”. Zemes vienība atrodas pie Saules 

ielas. Pašvaldības rīcībā nav informācijas par elektrības pieslēguma iespēju, jo 

PERSONA nav uzsācis būvniecību zemes vienībā, līdz ar to nav zināms kādas ēkas 

(būves) tiks būvētas viņam piederošajā zemes īpašumā. Jāatzīmē arī, ka līdz 2016.gada 

29.jūlijam, kad spēkā bija Krimuldas pagasta teritorijas plānojums  2009-2021.gadam, 

īpašums ar adresi Saules iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas novadā, atradās  

Jauktas sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo objektu apbūves teritorijā  (PDS), kur 

atļautā izmantošana bija: darījumu iestāde, sabiedriska iestāde, valsts vai pašvaldības 

pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, kultūras iestāde, kultūras infrastruktūras objekts, 

sporta būve, sporta infrastruktūras objekts, biroju telpas, daudzdzīvokļu jauktas 

izmantošanas ēka, rekreācijas objekts, tūrisma objekts, vieglās ražošanas uzņēmums, 

valsts autoceļu tiešā tuvumā-DUS, transporta apkalpes uzņēmums. Kā 

palīgizmantošana: inženierkomunikāciju objekts, noliktava un autostāvvieta 

(Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.3.2 sadaļa). 

10. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 17.6.punktu, lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja pēc 

izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais 

apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai 

(atļautajai) izmantošanai, bet 18.punktā noteikts, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos, mēneša laikā ierosina 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks. Lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija (Augstākās 

tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.gada 10.marta spriedums lietā Nr. 

SKA-295/2014 16.p.) 

11. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 2.pielikumu “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi”, Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 

zeme ietver vairākus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, tādus kā:  

1) komercdarbības objektu apbūve (kods 0801),  

2) izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901),  

3) ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve: 

(kods 0902),  

4) valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903),   

5) pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908)… u.c., 

6)  kā arī Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, kas ir neapgūta zemes 

vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai 

detālplānojumu paredzēta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves vajadzībām, tai skaitā 

vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas 

elementu izbūvei. 

 

12. Lēmums par lietošanas mērķa maiņu zemes īpašniekam nepiešķir kādas pašas par sevi 

izlietojamas tiesības vai pienākumus, bet rada tiesiskas sekas tādējādi, ka ietekmē 

zemes gabala kadastrālo vērtību (LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamenta 2013.gada 18.septembra spriedums lietā SKA-237/2013, 15.p.). 

13. Zemes gabala lietošanas mērķis tiek noteikts kadastrālās vērtības noteikšanai un 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai. Zemes lietošanas mērķis nenosaka zemes 

izmantošanas veidu. Noteikumu 3.punktā teikts, ka  lietošanas mērķi reģistrē 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, lai sabiedrība tiktu 

nodrošināta ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem, un to varētu izmantot  nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanai, kā to paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 2.pants un 

8.panta 4.punkts. 

14. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments ir secinājis, ka nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanā tiek ņemts vērā attiecīgā nekustamā īpašuma lietošanas 

https://likumi.lv/ta/id/139503#p16
https://likumi.lv/ta/id/139503#p17
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veids, kam ir jābūt saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentos noteikto un atbilstoša 

īpašuma paredzētajai (plānotajai) funkcijai. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu 

var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija. Augstākā tiesa ir atzinusi, ka 

pašvaldībai ir jābūt tiesiskiem līdzekļiem, lai labotu situāciju  gadījumā, ja īpašnieks 

nevēršas ar iesniegumu lietošanas mērķa maiņai. Šādā veidā tiek panākts, ka 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir ietverti aktuāli  dati par 

katru nekustamo īpašumu, kuru var izmantot gan īpašuma tiesību nostiprināšanai 

zemesgrāmatā vai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai (sk. Augstākās tiesas 

2011.gada 16.novembra sprieduma lietā SKA-499/2011 8.punktu). 

15. Dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

8.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam 

likumam šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā ir noteiktas konkrētas 

likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt 9.panta pirmajā daļā tiešā 

tekstā ir noteikts nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums nodokli nomaksāt laikus un 

pilnā apmērā. 

16.  Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kuri 

paredzēti izlietošanai tieši sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Nekustamā īpašuma 

nodokļa gadījumā tā ir attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošā sabiedrība, kura ir 

ieinteresēta, lai nodoklis tiktu iekasēts tādā apjomā, kā tas paredzēts likumā. Ja 

pašvaldības kļūdas pēc personai ir aprēķināts mazāks nodoklis, nekā tai atbilstoši 

likumam būtu jāmaksā, sabiedrības interese labot šo kļūdu un turpmāk saņemt nodokļa 

maksājumus pilnā apmērā ir lielāka nekā atsevišķas personas tiesiskā paļāvība uz 

attiecīgu nodokļa summu visu turpmāko laiku. Izskatāmās lietas kontekstā tas nozīmē, 

ka pat ja pašvaldība iepriekš nebija noteikusi atbilstošu zemes lietošanas mērķi un 

aprēķinājusi mazākus nodokļus, sabiedrības interesēs tā var pārskatīt savulaik 

pieņemto lēmumu, noteikt pareizo zemes lietošanas mērķi un turpmāk iekasēt 

likumam atbilstošus nodokļa maksājumus. 

17. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Īpašuma īpašnieks 

PERSONA ar Krimuldas novada domes 26.04.2019.vēstuli Nr. 9-10/368 ir uzaicināts 

uz Krimuldas novada domes 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas sēdi, kurā izteica 

viedokli:  

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

62.panta pirmo daļu, 81.panta otrās daļas 4.punktu, trešo un piekto daļu, Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta 2014.gada 10.marta spriedumu lietā Nr. SKA-295/2014 

16.p., 2013.gada 18.septembra spriedumu lietā SKA-237/2013, 15.p., Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 2., 14¹.1, 14¹.2., 17., 

18.,23.1.,  23.2.2., 28., 29.,  punktiem,  2016.gada 29 jūlija Krimuldas novada domes saistošo 

noteikumu Nr. 5 “Par Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016.gada grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” Grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu 296.,  297., 298., 299., 300., 301., 302., 303.,304., 305., 306., 307., 

308. un 309. Punktu, Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu ,   
 

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

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

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 2(Artūrs Caucis, Jānis 

Krieviņš) DOME NOLEMJ: 
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 Atstāt spēkā Krimuldas novada domes Būvvaldes 2019.gada 29.marta lēmumu daļā 

par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Saules ielā 1, Raganā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0091. 

 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar 

Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu, dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 

dokuments.  

 

Lēmumu var  apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā,  Baldones ielā 

1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 5 lapām. 

 

6. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas”  

atsavināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis,R.Deiča) 

 

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

atsavināšanai  zemes īpašumu  ar nosaukumu un adresi “Brūžlejas” Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., uz kuru PERSONAI izbeigtas zemes lietošanas tiesības, DOME 

KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

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

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

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

8068 002 0081, platība 2,08 ha.  

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

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

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

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

zemes nomas līgums. 

3. Saskaņā ar  Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr. 100000584020 datiem, PERSONAI nostiprinātas īpašuma tiesības uz 

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

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

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

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

Nr.300004732075) 

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

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

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

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

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

3452.00. 

5. 2019.gada 28.februārī Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu “Par Krimuldas 

novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” atsavināšanas procesa uzsākšanu”(protokols 

Nr.2, 4.punkts). 

6. 2019.gada 24.aprīlī nekustamā īpašuma novērtēšanu veikusi SIA “INVEST-CĒSIS”, 

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

nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstā 
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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 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 19.panta trešo daļu, lēmumu par pašvaldībai 

piederoša apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai pieņem pašvaldības dome ne 

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

atsavināšanai nepieciešamie dokumenti, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, 

vai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atsavināmā zemesgabala ierakstīšanas 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

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

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

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

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

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

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

ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

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

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

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

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

daļu atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

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

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 

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

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

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

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

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

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

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

daļu, 10.panta otro daļu un  44.panta pirmo daļu,  Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija 

atzinumu, 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu un 

adresi “Brūžlejas” Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 002 0081, 

platība 2,08 ha par EUR 4200 (četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

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

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai personai. 

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošās zemes 

vienības atsavināšanas procedūru. 

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

 

Lēmums ar pielikumu pievienots protokolam uz 5 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
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7.  

Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma “Brūžlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra Nr. 8068 002 0081, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Viškere) 

 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 dome 2019.gada 25.maija lēmumu “Par Krimuldas 

novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” atsavināšanu” (protokols Nr.5, 6.punkts) un 

2019.gada 15.maija finanšu komitejas atzinumu, 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma “Brūžlejas”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 002 0081, izsoles 

noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Izsoli veikt līdz 2019.gada 1.augustam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas  novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Lēmums ar pielikumu  pievienots protokolam uz 13 lapām. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, atsavināšanu 
 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: M.Zemītis, A.Caucis, J.Salmiņš) 

 

2019.gada 28.februārī Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības 

īpašuma atsavināšanu daudzīvokļu dzīvojamo māju celtniecībai” (protokols Nr.2,12.punkts). 

Izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr. 100000560252 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Meistaru iela 1, Ragana, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov.. kad. Nr.8068 007 0813 un kadastra apzīmējumu 

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

Nekustamais īpašums, pieder Krimuldas novada pašvaldībai.  

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

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

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Grafisko daļu un „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”  Krimuldas novada pašvaldībai piederošās 

zemes vienības ar kad. apz., 8068 007 0737 ar adresi Meistaru iela 1, Raganā, platība 
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0.5088 ha atrodas sekojošā funkcionālajā zonā- mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijā. 

2.1. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves 

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

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

atbilstošu infrastruktūru. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju 

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

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

stāviem).  

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

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

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

aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu 

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

izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju 

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

2.3.  Saskaņā ar Teritorijas plānojuma daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves 

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

teritorijas izmantošanas veida, tiek noteikts paredzamais apbūves stāvu skaits, 

minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība, maksimālais apbūves augstums, 

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

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

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

apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, 

kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski 

samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.  

2.5. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta tikai jaunbūvējamo 

daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, ja publiskās telpas paredzētas būvprojektā. 

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

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

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

3. 2019.gada 25.aprīlī nekustamā īpašuma novērtēšanu veikusi SIA “INVEST-CĒSIS”, 

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

nekustamā īpašuma vērtētāju sarakstā. 

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

pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu 

jautājumu risināšanā.  Konstatējams,   ka šobrīd  pieejamais  pašvaldības  dzīvojamais  

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

funkcijas – palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā- īstenošanā, ir nepieciešamība  

meklēt  risinājumus  dzīvojamā  fonda attīstībai; 

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

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

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

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

likumu; 

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

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

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

darbības. 

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

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai(..); 
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8. Lai pašvaldība varētu nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) 

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

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldība var atsavināt sev piederošo 

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

dzīvojamās mājas celtniecība. 

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

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

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

objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas 

tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības 

veic kā komersanti”. 

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

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

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

Privatizējot valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, privatizācijas subjekts nevar būt 

valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kā arī 

kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus”. 

11. Kā nodrošinājums pašvaldībai ir tas, ka persona, kas izsolē iegūs Nekustamo 

īpašumu, to izmantos izsoles noteikumos minētam mērķim- daudzīvokļu dzīvojamās 

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

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

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

pārdevējam pēc viņa pieprasījuma. Ja atpakaļpirkuma tiesība aprobežota ar zināmu 

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

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

īpašumu, to atsavina tālāk trešajai personai, pašvaldība atpakaļpirkuma līgumu 

iesniedz Zemesgrāmatā kā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. 

14. Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu  un  mantas  izšķērdēšanas  novēršanas  likuma 

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

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

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

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

aizliegumu publiskai personai iegādāties īpašumā vai lietošanā  mantu  (kustamu  vai  

nekustamu)  vai  izmantot  pakalpojumus  vai  darbus  par paaugstinātu  cenu. 

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

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

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

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

daļu atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

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

personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 

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

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

Civillikuma 2054.-2059.pantiem, Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu, 

 

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, 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. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpašumus īpašums ar 

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

0813 un kadastra apzīmējumu 8068 007 0737 sastāv no zemes vienības ar kopējo 

platību  0,5088 ha ar nosacīto sākumcenu EUR 14 600(četrpadsmit tūkstoši seši simti 

euro un 00 centi) ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzīvokļu dzīvojamās mājas 

celtniecība ( vismaz 12 dzīvokļu māju). 

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

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

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

izsoli un izsoles noteikumos noteikt atsavināšanas mērķi - daudzīvokļu dzīvojamās 

mājas celtniecība. 

3. Kā nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas mērķa izpildei pašvaldībai ar 

nekustamā īpašuma pircēju noslēgt atpakaļpirkuma līgumu, kurā ir iekļauti 

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

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. 

4. Noteikt, ka 1 (viena) gada laikā no nekustamā īpašuma pārdošanas līguma noslēgšanas 

dienas pircējam jāiesniedz Krimuldas novada būvvaldē iesniegums par būvniecības 

ieceri, būvprojektu minimālā sastāvā un jābūt saņemtai akceptētai būvatļaujai par 

projektēšanas nosacījumiem un 3(trīs) gadu laikā pēc pirkuma- pārdevuma līguma 

noslēgšanas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja jānodod ekspluatācijā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

9. 

Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Meistaru iela 1, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0737, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 9.punktu, 77.panta otro daļu , Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta otro daļu, 17.02.1994. gada likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 

privatizāciju” 2.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, Civillikuma 2054.-2059.pantiem, 

pamatojoties uz Krimuldas novada dome 2019.gada 25.maija lēmumu “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

atsavināšanu” (protokols Nr.5, 8.punkts) un 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Meistaru iela 1, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr.8068 007 0813 un kadastra 

apzīmējumu 8068 007 0737  izsoles noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Izsoli veikt līdz 2019.gada 1.augustam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas  novada domes izpilddirektoram  

L.Ozolam. 
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4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 15 lapām. 

 

10. 

Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča. 

Debatēs: A.Caucis, J.Eisaks, J.Salmiņš) 

  

Krimuldas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa vēstuli 

Nr.1.25/88 “Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” 

(turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina 

projektu, kā arī informāciju par maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēru dažādās 

Latvijas pašvaldībās. 

Vēstulē norādīts, ka šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence 

ievērojami pieaugt maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” 

pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, 

ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo darbības 

virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras 

pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.  

2018.gada 6.augustā starp Krimuldas novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika 

noslēgts līgums Nr.289.18/5-30, kas paredz SIA “ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu 

apsaimniekošanas (tai skaitā sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, 

šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) 

pakalpojumus Krimuldas novada (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk 

– Līgums).  

Līguma 3.3.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā 

ar ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā 

gadījumā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem,    SIA “ZAAO” ieskatā ir 

iestājušies Līguma 3.3.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai un SIA 

“ZAAO” lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot 

pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.  

Norādīts, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk 

ļaus nodrošināt saprātīgu līdzsvaru starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā, 

kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 

2017.gada 29.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, 

piemēram, vidējās darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem, 

autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas, ar 

pakalpojuma sniegšanu saistītās, izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota 

nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 

veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu. 

Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu 

rādītāju saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar 

mērķi savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.  

Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves 
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atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 

noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā 

maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, 

būs 16,87 EUR, ko veidos: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 

citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 

samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 

noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 

pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 

apsaimniekošanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina Pašvaldība; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas 

aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 39.pantu, 2011.gada 23.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” un SIA „ZAAO” 2019.gada 25.aprīlī vēstulē 

Nr.1.25/88  norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas aprēķinu, Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu, 

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

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

Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 3(Jānis Eisaks, Jānis Krieviņš, Mārtiņš 

Zemītis) DOME NOLEMJ: 

1.Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu ir 

10,04 EUR apmērā par 1 m3; 

2.Konstatēt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada administratīvajā teritorijā ir 16,87 EUR par 1 

m3 atkritumu (bez PVN) ko veido: 

2.1. Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas 

to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu 

atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3; 

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3. 

             3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūliju. 

             4.Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot 2018.gada 6.augusta līguma par atkritumu 

apsaimniekošanu Nr.289.18/5-30 grozījumus. 

             5.Informēt atkrituma radītājus par aktuālo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apmēru, publicējot laikrakstā “Krimuldas Novada Vēstis”, ievietojot informāciju 

mājaslapā www.krimulda.lv  

             6. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Laimonis Ozols. 

 

http://www.krimulda.lv/
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Lēmums pievienots protokolam uz  3 lapām. 

 

11. 

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, R.Deiča) 

 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības 

ministrijas 2019.gada 13.maija atzinumu Nr. 1-18/4511 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, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 

13.maija atzinumu Nr. 1-18/4511 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, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance 

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. 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. 

 

12. 

Par Krimuldas novada pašvaldības finanšu gada pārskatu 

 (Ziņo: L. Kumskis, M.Munda) 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Krimuldas novada finanšu gada pārskatu par 2018.gadu. 
   

 

 

13. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, S.Kauliņa) 
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2019.gada 20.maijā tika saņemts Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieka 

Vilņa Krišjāņa iesniegums ar lūgumu par atļaujas saņemšanu no Krimuldas novada domes, lai 

pieņemtu dāvinājumu 720 EUR apmērā no Vitolda Jāņa Bīriņa , kas sastāv no 145 dažādiem 

augu stādiem (rozes, spirejas, bārbeles, klinšrozītes, kokveida peonijas, nokarenais karagāns) 

un paredzēts Lēdurgas Dendroparka augu kolekciju papildināšanai. 

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās 

pašvaldības funkcijas- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru 

un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu 

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

otro daļu, Krimuldas novada domes 30.08.2010. Nolikumu par dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt no Vitolda Jāņa Bīriņa dāvinājumu 720EUR apmērā, kas sastāv no 145 

dažādiem augu stādiem (rozes, spirejas, bārbeles, klinšrozītes, kokveida peonijas, 

nokarenais karagāns) un paredzēts Lēdurgas Dendroparka augu kolekciju 

papildināšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu. 

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot dāvinājuma līguma projektu par  145 dažādu augu 

stādu (rozes, spirejas, bārbeles, klinšrozītes, kokveida peonijas, nokarenais karagāns) 

iegūšanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Krimuldas novada domes izpilddirektors. 

 

 

Lēmums pievienots uz 1 lapas. 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 11.jūnijā  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde11.jūnijā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 13.jūnijā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 19.jūnijā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 28.jūnijā plkst. 0900. 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.03 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu)  


