
 
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 

25.01.2019. Nr.1 

 

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, 

Linards Kumskis,   

Gatis Megris, 

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš,  

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Ingus Kauliņš- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Jānis Krieviņš- tiešo darba pienākumu dēļ. 

Mārtiņš Zemītis- attaisnotu iemeslu 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, 

Madara Liepiņa- projektu vadītāja. 

 

Pēc saņemtiem  priekšlikumiem domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ierosina: 

darba kārtībā iebalsot: 
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balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends 

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

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

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 

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

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

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

12. Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) 

  

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

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

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

13. Par personas iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

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

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

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

14. Par izmaiņām Finanšu pastāvīgās  komitejas sastāvā 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par valstij piederošo nekustamo īpašumu „Barģi”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā 

3. Par zemes gabala “Mazburtnieki”,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa Nr. 3 īpašniekam 

4. Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar 

adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad.  Nr. 

8068 007 0359, izsoles rezultātu apstiprināšanu un Krimuldas novada domes  

31.08.2018. lēmuma  “Par īpašuma nodošanu atsavināšanā” (prot. Nr.8., 3.p.) un 

30.11.2018. lēmuma “Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 35, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu” (prot. Nr.11, 

22.p.) atcelšanu 

5. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mazaijaži”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0280, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

6. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Saules iela 31”, 

Ragana,  Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0559, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

7. Par Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2, 

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

rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu 

8. Par Krimuldas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 
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9. Par izmaiņām Koku vērtēšanas komisijas sastāvā 

10. Par izmaiņām Meža jautājumu komisijas sastāvā 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12. Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts)  

13. Par personas iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

14. Par izmaiņām Finanšu pastāvīgās  komitejas sastāvā 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

  

Izpilddirektors Laimonis Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

notiekošo pašvaldībā. 

 

2. 
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu  

„Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

 (Ziņo: L. Kumskis, A.Višķere. 

Debatēs: J.Salmiņš) 

 

Krimuldas novada domē 2018.gada 11.decembrī no Vides aizsardzības  un reģionālās 

attīstības ministrijas  ir saņemta vēstule “Par nekustamo īpašumu “Barģi” ar informāciju, ka 

Dabas aizsardzības pārvalde 2018.gada 5.decembrī ar vēstuli ir informējusi, ka Pārvaldes 

publisko funkciju veikšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Barģi”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.,  kad. Nr. 8068 005 0274, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 005 

0237, platība 1,04 ha un mājīpašuma, kas sastāv no dzīvojamās mājas, kad. apz. 8068 005 

0252 001 un šķūņa, kad. apz. 8068 005 0252 002. 

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000584252 uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības  un 

reģionālās attīstības ministrijas vārda. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 21.pantā ir noteikts, 

ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, 

mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma 

līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru 

administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" noteiktajos gadījumos valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu piedāvā nodot 

tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā 

māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas 

vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības 

īpašumā saskaņā ar šā likuma 42. vai 42.1 panta nosacījumiem. Ja mēneša laikā attiecīgā 

pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai 

dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

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) Grafiskās daļas 

“Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte” un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”, nekustamais īpašums ar adresi un nosaukumu “Barģi” atrodas Lauksaimniecības 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p42
https://likumi.lv/ta/id/68490#p42.1
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teritorijā,  Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības  zonā, kur minimālā jaunveidojamās 

zemes vienības platība ir 5 ha. Galvenais  izmantošanas veids šajā teritorijā  ir 

lauksaimniecība un viensētu apbūve. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojuma 10.pielikumu, mežsarga māja “Barģi”, kas atrodas 

zemes vienībā ar kad. apz. 8068 005 0237, ir vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 5.un 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 21.pantu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.panta pirmo daļu, Attīstības komitejas  2019.gada 10.janvāra atzinumu,  

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

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

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

1. Pārņemt pašvaldības īpašumā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

īpašumu „Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 005 0274. 

2. Īpašums nepieciešams Krimuldas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, 

lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas: rūpēties par tradicionālo kultūras 

vērtību, tai skaitā kultūras pieminekļu saglabāšanu, un  sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

3. Uzdot Lietvedības nodaļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram 

L.Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par zemes gabala “Mazburtnieki”,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa Nr. 3 īpašniekam 

 (Ziņo: L. Kumskis, A. Viškere) 

 

 [..] 

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

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

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

 
1. Nodot zemes vienības „Mazburtnieki”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 8068 005 0197, daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājas ar adresi „Mazburtnieki”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 

privatizētā dzīvokļa Nr.3 īpašniecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta 

kopīpašuma domājamai daļai. 

2. Noslēgt vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar PERSONU, 

par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 

kopīpašuma 404/2059 domājamām daļām. 

3. Pirms Vienošanās noslēgšanas, dzīvokļa īpašniecei jāiemaksā Krimuldas novada 

pašvaldības kasē kancelejas nodevas samaksas izdevumi EUR6,40 (seši euro 40 

centi). 

4. Juridiskai nodaļai noslēgt vienošanos ar PERSONU par zemes nodošanu bez 

atlīdzības. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 
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Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar adresi 

Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad.  Nr. 8068 007 0359, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un Krimuldas novada domes  31.08.2018. lēmuma  “Par 

īpašuma nodošanu atsavināšanā” (prot. Nr.8., 3.p.) un 30.11.2018. lēmuma “Par 

pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, atsavināšanu” (prot. Nr.11, 22.p.) atcelšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar adresi Dārza 

iela 35, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. apz. 8068 007 0359, izsole 

notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada 

domes 30.11. 2018. lēmumu (prot. Nr.11) “Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza 

ielā 35, Ragana, Krimuldas pagastā, atsavināšanu” (22.p.) un “Par pašvaldībai piederošā 

zemes īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” (23.p.).  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000569597 datiem uz zemes gabala atrodas PERSONĀM 

piederošs ēku (būvju) īpašums, ½ domājamā daļa katrai, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar 

kad. apz. 8068 007 0359 001 un 5 palīgēkām, un, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, PERSONĀM ir nekustamā īpašuma 

pirmpirkuma tiesības.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu 

PERSONĀM nosūtīts nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojums, kurā norādīts, ka 

pirmpirkuma tiesības var izmantot, rakstveidā iesniedzot pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu. Izsludinātajā termiņā netika saņemti pieteikumi no personām, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības. 

Izsludinātajā termiņā citi izsoles dalībnieki netika reģistrēti. 

Izsoļu komisija 08.01.2019. sēdē (protokols Nr.1, 1.p.) pieņēma lēmumu atzīt izsoli 

par nenotikušu un ierosināt domei atcelt lēmumu par nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar 

adresi Dārza iela 35, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. apz. 8068 007 

0359, platība 0,7928 ha, nodošanu atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto, piekto 

un septīto daļu: “Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai 

(kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

(būves)  īpašniekiem (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām)”, “Ja šā 

panta ceturtajā daļā minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemes gabalu 

nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums 

maksāt nomas maksu par to. Minētais zemes gabals netiek atsavināts citām personām, 

izņemot gadījumu, kad publiska persona apbūvētu zemesgabalu nodod bez atlīdzības citai 

publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanai [..]”, “Publiskai personai piederošu 

zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, 

nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā”. 

2009.gada 2.martā starp Krimuldas pagasta padomi un PERSONAI uz desmit gadiem  

ir noslēgts zemes nomas līgums  par zemi, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, ar adresi 

Dārza iela 35, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., uz kura atradās mājīpašums, kura 

piederība nebija noskaidrota. 

2017.gada 2.augustā PERSONAS kopīpašumā ir reģistrējušas Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000569597 

mājīpašumu ar adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 

507 0043. 

Saskaņā ar Ministru kabineta  19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai 
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uz tā esošās būves īpašniekam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 8.punktā 

noteikts, ka  par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves 

īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti. 

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

īpašniekam, nosūta maksāšanas paziņojumu vai rēķinu, kurā par iznomāto zemesgabalu 

norāda šādu informāciju: iznomātā zemesgabala platība,  nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu apmērs; samaksas termiņš un kārtība, tai skaitā nokavējuma procenti un cita pēc 

iznomātāja ieskatiem nepieciešamā informācija. 14.punktā noteikts, ka būves īpašnieks maksā 

iznomātājam nomas maksu un citus saistītos maksājumus atbilstoši iznomātāja nosūtītajam 

maksāšanas paziņojumam vai rēķinam vai  nomas līgumā noteiktajā kārtībā, bet 17.punktā 

noteikts, ka  apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāka par EUR 28.00. 

Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu  Nr. 644” Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktā 

noteikts, ka personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta otro daļu,   nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 44.panta ceturto, piekto un septīto daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

Ministru kabineta  19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 7., 8. un 9. punktu, Ministru kabineta30.08.2005. noteikumu  Nr. 

644” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu,  Izsoļu komisijas 08.01.2019. protokolu Nr.1, 1.p.,  

Finanšu komitejas 16.01.2019. atzinumu,  

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

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

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības ar adresi Dārza iela 35, Ragana, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. apz. 8068 007 0359, platība 0,7928 ha, izsoles 

rezultātus. 

2. Atcelt Krimuldas novada domes  31.08.2018. lēmumu  “Par īpašuma nodošanu 

atsavināšanā” (prot. Nr.8., 3.p.) un 30.11.2018. lēmumu “Par pašvaldībai piederošā zemes 

īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu” 

(prot. Nr.11, 22.p.). 

3. Ar 02.08.2017. izbeigt 2009.gada 2.marta  nomas līgumu starp Krimuldas pagasta padomi  

ar Gitu Taselli, par zemes vienības ar adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kad. apz. 8068 007 0359, platība 0,7928 ha, nomu. 

4. Piedāvāt ēku (būvju)  īpašniekiem Dārza ielā 35, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., samazināt nomātās zemes vienības platību ēku uzturēšanai līdz 0,25 ha, paziņojot 

par lēmumu Krimuldas novada domei līdz 2019.gada 1.martam 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mazaijaži”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0280, izsoles rezultātu 

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
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#p25
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Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mazaijaži”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 6656 001 0280, 1,02 ha 

kopplatībā, izsoles izsludinātajā termiņā 2018.gada 17.decembrī tika saņemts pirmpirkuma 

tiesību izmantošanas pieteikums no PERSONAS, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā 

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību “Mazaijaži”, Lēdurgas pagastā, un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu par zemes vienības “Mazaijaži”, ar kadastra 

apzīmējumu 6656 001 0280, iznomāšanu. Saņemts apliecinājums par izsoles nodrošinājuma 

summas 250 EUR samaksu. Citi izsoles dalībnieki netika reģistrēti. 

Izsoļu komisija, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

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

4.panta ceturtās daļas 8.punktu un 30.11.2018. izsoles noteikumu 6.3.punktu, 08.01.2019. 

sēdē (protokols Nr.1, 2.p.) nolēma izsoli nerīkot un pārdot zemes vienību “Mazaijaži”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 6656 001 0280, 1,02 ha 

kopplatībā, pirmpirkumtiesīgai personai – PERSONAI, par nosacīto cenu 2500 EUR. 

PERSONA 17.01.2019. iemaksājis Krimuldas novada domes norēķinu kontā pirkuma 

summu 2250 EUR par zemes vienību “Mazaijaži”. Iemaksātā nodrošinājuma summa 250 

EUR tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

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

30.11.2018. izsoles noteikumu 9.2.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 08.01.2019. protokolu 

Nr.1, 2.p.:  

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

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

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

1. Apstiprināt 08.01.2019. nekustamā īpašuma “Mazaijaži”,  Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0280, 1,02 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

vienības “Mazaijaži”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 

001 0280, 1,02 ha kopplatībā, pārdošanu par 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti  euro 00 

centi) ar PERSONU. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

6. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Saules iela 31”, Ragana,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0559, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Saules iela 31”, 

Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 8068 007 0559, 0,186 ha 

kopplatībā, izsoles izsludinātajā termiņā 2019.gada 3.janvārī tika saņemts Noras Baķes 

pieteikums dalībai izsolē un apliecinājums par izsoles nodrošinājuma summas 700 EUR 

samaksu. Citi izsoles dalībnieki netika reģistrēti.  

Izsole notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un 

Krimuldas novada domes 2018.gada 30.novembra domes sēdes lēmumu “Par pašvaldībai 

piederošā zemes īpašuma Saules ielā 31, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 19.p.). 
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Nekustamā īpašuma – zemes vienības “Saules iela 31”, Ragana, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 8068 007 0559, 0,186 ha kopplatībā, izsolē 2019.gada 

8.janvārī tiesības uz zemes vienību ieguva vienīgā izsoles dalībniece PERSONA,  par 7100 

EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). 

PERSONA 15.01.2019. iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā 

pirkuma summu 6400 EUR par zemes vienību “Saules iela 31”. Iemaksātā nodrošinājuma 

summa 700 EUR tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

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

30.11.2018. izsoles noteikumu 9.2.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 08.01.2019. protokolu 

Nr.2:  

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

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

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

1. Apstiprināt 2019.gada 8.janvāra Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

zemes vienības “Saules iela 31”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 

Nr. 8068 007 0559, 0,186 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

vienības “Saules iela 31”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 

8068 007 0559, 0,186 ha kopplatībā, pārdošanu par 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens 

simts euro 00 centi) ar PERSONU. 

3.  Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7. 

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

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 900 0657, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un otrās izsoles rīkošanu 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 

 

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8068 900 0657, izsole notika saskaņā ar 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2018.gada 

30.novembra lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 

“Vēršmēlēs 1”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.11, 21.p.). Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā izsolei netika reģistrēts 

neviens dalībnieks. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 

pirmo daļu: “Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu”, un 

30.11.2018. Krimuldas novada domes sēdē (prot. Nr.11, 21.p.) apstiprināto “Krimuldas 

novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1”- 2, Krimuldas pagasts, Krimuldas 

novads” izsoles noteikumu 8.1.1. punktu, Izsoļu komisija 08.01.2019. sēdē pieņēma lēmumu 

atzīt izsoli par nenotikušu (protokols Nr.1, 3.p.). 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu: 

“Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto 

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu”, 32.panta pirmās daļas 1.punktu: 

“Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem”, Krimuldas novada domes 
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Izsoļu komisijas 2019.gada 8.janvāra protokolu Nr.1, 3.p., 2019.gada 16.janvāra  Finanšu 

komitejas atzinumu,  

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

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

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

 

1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1”- 2, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra apzīmējums 8068 900 0657, 

pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Rīkot Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1”- 2, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra apzīmējums 8068 900 0657, otro 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

3. Pazemināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem (740 EUR) un noteikt izsoles 

sākumcenu (nosacīto cenu) 2960 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 

00 centi). 

4. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1”- 2, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra apzīmējums 8068 900 0657, otrās 

izsoles noteikumus. 

5. Izsoli veikt līdz 2019.gada 1.aprīlim. 

 

Lēmums pievienots uz 2 lapām. 

 

8.  

Par Krimuldas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu un  2019.gada 16.janvāra  

Finanšu komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

1. Apstiprināt Krimuldas novada bāriņtiesas nolikumu.  

2. Apstiprināt Krimuldas novada bāriņtiesas veidlapu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Nolikums pievienots protokolam uz  4 lapām. 

 

 

9. 

Par izmaiņām Koku vērtēšanas komisijas sastāvā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1& 

 

             Krimuldas novada domē 2018.gada  27.decembrī ir saņemts iesniegums no Ilzes 

Rubīnas  par  atbrīvošanu no Koku novērtēšanas komisijas locekles amata pildīšanas 

pienākumiem ar  2019.gada 14.janvāri. Pamatojoties uz minēto,  
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 balsojot, ar 12 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

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

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

1. Atbrīvot Ilzi Rubīnu no Koku novērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu 

veikšanas. 

2.  Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

2& 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Koku 

novērtēšanas komisijas Nolikuma 4.punktu un Attīstības komitejas 2019.gada 10.janvāra 

atzinumu, 

 

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

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

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

1. Par Koku novērtēšanas komisijas locekli ievēlēt Diānu Dakteri. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

 

10. 

Par izmaiņām Meža jautājumu komisijas sastāvā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

1& 

 

         Krimuldas novada domē 2018.gada  27.decembrī ir saņemts iesniegums no Ilzes 

Rubīnas  par  atbrīvošanu no Meža jautājumu komisijas locekles amata pildīšanas 

pienākumiem ar  2019.gada 14.janvāri. Pamatojoties uz minēto,  

 

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

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

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

1. Atbrīvot Ilzi Rubīnu no Koku novērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu 

veikšanas. 

2.  Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

2& 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Koku 

novērtēšanas komisijas Nolikuma 4.punktu, 

 

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

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

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

 

1.  Par Meža jautājumu komisijas locekli ievēlēt Vilni Krišjāni. 

2.  Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
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Lēmums pievienots protokolam uz  1 lapas. 

 

 

11. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 Izskatot Krimuldas novada domes priekšsēdētāja Linarda Kumska 2019.gada 

23.janvāra iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  piešķiršanu par darba 

periodu no 22.06.2017.gada līdz 21.06.2018.gadam, 

 

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

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

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

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

daļu  3(trīs) darba dienas par darba periodu no 22.06.2017. līdz 21.06.2018., sākot no 

2019.gada 23.februāra līdz 2019.gada 27.februārim (ieskaitot), [..] 

 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma laikā veic 

priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis. 

 

 

12. 

Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts)  

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 Saskaņā ar Finanšu ministrijas 18.decembra rīkojumu Nr.488„Par valsts pagaidu  

budžetu 2019.gadam” apstiprināts rīkojuma pielikumā Nr. 4., 5. un 7., kā arī ar 22.01.2010. 

Krimuldas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.1,10.p.) apstiprinātajiem noteikumiem „Par 

kārtību kādā sadala mērķdotāciju pedagogiem”  un to grozījumiem, 

 

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

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

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

1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2019.gada 8 

mēnešiem (janvāris-augusts) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām EUR 74040 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo 

bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2018.gada 01.septembri. Piešķirto 

mērķdotāciju pirmsskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 

2008 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc 

iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.gada 01.septembri.. 

  

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. PII Krimulda 44952 894 45846 

1.2. PII Ezerciems 15208 1114 16322 
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1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas PII grupa 

13880  13880 

  74040 2008 76048 

 

2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) 

EUR 422848 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības 

iestādēs uz 2018.gada 01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba 

kvalitātes piemaksām EUR 888 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes 

pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.gada 

01.septembri. 

 

 

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. Krimuldas vidusskola      365992 632 366624 

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 

56856 256 57112 

  422848 888 423736 

 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu 

piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos 

noteiktajā kartībā.  

 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2019.gada 8 

mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 21754 

apmērā interešu izglītības programmu realizēšanai skolās. Piešķirto mērķdotāciju 

interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 32 apmērā sadalīt 

atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju 

iesniegtajām ziņām uz 2018.gada  01.septembri. 

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. Krimuldas vidusskola 18281 32 18313 

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 

3473  3473 

  21754 32 21786 

 

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu 

vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Lēmums ar pielikumu pievienots uz 2 lapām. 

 

13. 

Par personas iesniegumu dzīvokļa jautājuma risināšanai 

 (Ziņo: L. Kumskis, R.Deiča) 
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[..] 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

14. 

Par izmaiņām Finanšu pastāvīgās  komitejas sastāvā 

 (Ziņo: L. Kumskis) 

 

 Pamatojoties uz to, ka Krimuldas novada domes Finanšu komitejā ir vakanta 

komitejas locekļa vieta un Krimuldas novada domes deputāts Nauris Bokšs ir izteicis 

piekrišanu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktam, kas 

nosaka, ka tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) [..] pastāvīgo komiteju 

locekļus[..], 

 

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

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

Segliņa, Ziedonis Skrivļa)par, pret nav, atturas 1 (Nauris Bokšs), DOME NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Krimuldas novada Finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā deputātu  Nauri 

Bokšu. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam 1 lapas. 

 

 

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

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 12.februārī plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 14.februārī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 20.februārī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 28. februārī plkst. 1000. 
 
Sēdi slēdz plkst. 10.38 

 

 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

 

    domes sēdes protokolu) 

 


