
 

KRIMULDAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000068799 

Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV 2144, tālr. 67976868; 67978521,  

e-pasts: pasts@krimulda.lv 
 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

29.01.2021. 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, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Ingus Kauliņš, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis, 

Gatis Megris,  

Ance Pētersone tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Nauris Bokšs- nav zināms, 

Mārtiņš Zemītis- nav zināms.  

 

Sēdē piedalās: 

Laimonis Ozols - izpilddirektors, 

Vilnis Krišjānis - izpilddirektora vietnieks, 

Anita Viškere - Nekustamo īpašumu un zemes lietu speciāliste, 

Daiga Gailīte - Juridiskās nodaļas vadītāja, 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja, 

Ginta Diļevka- Sociālā dienesta vadītāja tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM. 

Agrita Meistere- Finanšu nodaļas vadītāja, 

Linda Bernarde- projektu vadītāja tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Inga Ķerzuma – Attīstības nodaļas vadītāja tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 
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Rita Erdmane - Krimuldas vidusskolas direktore tiešsaistē izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM. 

Solvita Dreimane- PII ”Krimulda” vadītāja tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 

Ināra Miškina- informatīvā izdevuma “Krimuldas Novada Vēstis” redaktore tiešsaistē 

izmantojot komunikācijas platformu ZOOM. 

 

Pēc priekšsēdētāja Linarda Kumska priekšlikuma, iebalsot darba kārtībā: 

 

balsojot, ar 9 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus 

Kauliņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, 

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

39. Par Valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2021.gadam pašvaldību  izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

 

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0270, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

3. Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera  

NORDVERK 170 HS  izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

4. Par nekustamā īpašuma  “Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra Nr. 8068 006 0053, izsoles rezultātu apstiprināšanu(Ziņo: D.Gailīte) 

5. Par nekustamā īpašuma  “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra Nr. 8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu(Ziņo: 

D.Gailīte) 

6. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu  nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

7. Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā (protokols Nr.16, 

9.p) “Par meža zemes “Mežs pie Brīduļiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (Ziņo: 

D.Gailīte) 

8. Par  nekustamā īpašuma  ar nosaukumu  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

9. Par ceļa posma K-48 “Kapūnas - Priedes – Lauvas” pārbūves priekšlikuma 

zemes gabalā „Kurmīši”, Krimuldas pagastā publiskās apspriešanas 

apstiprināšanu ( Ziņo: M.Steķe) 

10. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Lejiņas”, Lēdurgas pagasta 

Krimuldas novadā (Ziņo: A.Viškere) 

11. Par īpašuma  “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

atsavināšanas procesa uzsākšanu (Ziņo: A.Viškere) 

12. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā (Ziņo: A.Viškere) 

13. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā “Par  

zemes piekritību  pašvaldībai” (protokols Nr. 12, 6.p., 2&) Ziņo: A.Viškere) 

14. Par zemes nomas līguma slēgšanu (Ziņo: A.Viškere) 

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu (Ziņo: A.Viškere) 

16. Par zemes iznomāšanu (Ziņo: A.Viškere) 
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17. Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai (Ziņo: A.Viškere) 

18. Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām (Ziņo: A.Viškere) 

19. Par īres līgumu pagarināšanu (Ziņo: A.Viškere) 

20. Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību 

laiku (Ziņo: D.Gailīte) 

21. Par aizdevuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības 

investīciju projektam “ Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” 

(Ziņo: A.Meistere) 

22. Par naudas balvas piešķiršanu ( Ziņo: A.Meistere) 

23. Par amatalgām (Ziņo: A.Meistere) 

24. Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu ( Ziņo: A.Meistere) 

25. Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam ( Ziņo: A.Meistere) 

26. Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2021.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) ( Ziņo: A.Meistere) 

27.  Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu 

vadītājiem no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam ( Ziņo: A.Meistere) 

28. Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā “Par 

līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr. 

16., 16.p.) (Ziņo: D.Gailīte) 

29. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (Ziņo: L.Kestere) 

30. Par atklātu konkursu uz Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes 

“Ezerciems” vadītāja amatu (Ziņo: D.Gailīte) 

31. Par saistošo noteikumu Nr. 17 Grozījumi Krimuldas novada domes 2015. gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Krimuldas novadā” precizēšanu (Ziņo: G.Diļevka) 

32. Par Krimuldas novada domes 27.11.2020. lēmuma “Par saistošo noteikumu 

“Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15 

“Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” 

izdošanu” atcelšanu (Ziņo: L.Bernarde) 

33. Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada 

domes 2014.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 “Krimuldas novada 

iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem”” izdošanu 

(Ziņo: L.Bernarde) 

34. Par noteikumu “Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj” izsniegšanas 

kārtība” apstiprināšanu (Ziņo: L.Bernarde) 

35. Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada 

domes 2015.gada 31.jūlija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Krimuldas novada 

zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

izdošanu (Ziņo: M.Liepiņa) 

36. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu (Ziņo: I.Ķerzuma) 

37. Par Krimuldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu  

( Ziņo: D.Gailīte) 

38. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca” ( Ziņo: D.Gailīte) 

 

39. Par Valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2021.gadam pašvaldību  izglītības 

iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 



4 

 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ziņo: 

A.Meistere) 

 

Ierodas deputāti: Juris Salmiņš, Erlends Eisaks, Jānis Krieviņš. 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

 

 Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

aktivitātēm pašvaldībā. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0270, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

(Ziņo: D.Gailīte) 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  

“Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, 5,8 ha kopplatībā, ar kadastra 

apzīmējumu 6656 001 0270, (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsole ar pretendentu atlasi 

notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada 

domes 2020. gada 30. oktobra domes lēmumu (prot. Nr.15, 11.p.) “Par īpašuma 

“Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu”. 

Izsludinātajā termiņā 2020. gada 30. novembrī tika saņemts PERSONAS pieteikums 

dalībai izsolē un apliecinājums par izsoles nodrošinājuma summas 2 070 EUR  samaksu. 

PERSONA ir Nekustamajam īpašumam piegulošā nekustamā īpašuma  “Āboltiņi”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā, kad. apz. 6656 001 0267, īpašnieks, īpašuma tiesības ir reģistrētas 

zemesgrāmatā, un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

ceturtās daļas 1. punktu: “Zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt .. zemes 

starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei”, ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona. Citi 

pieteikumi izsoles noteikumos minētajā termiņā nav saņemti. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otro daļu: ”[..] 

Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar 

šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.”. 

Izsoļu komisija, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. 

panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, un 30.10.2020. domes sēdē apstiprināto 

izsoles noteikumu 6.3. punktu, nolēma izsoli nerīkot un pārdot Nekustamo īpašumu  

pirmpirkuma tiesīgajai PERSONAI par nosacīto cenu 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi 

simti euro)  . 

Nekustamā īpašuma pirkuma summa 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti 

euro)  ir iemaksāta Krimuldas novada domes norēķinu kontā.  

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

44. panta astotās daļas 1)punktu, 30.10.2020. izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu 

komisijas 07.12.2020. protokola Nr.18, 3.p., 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6656 001 0270, 5,8 ha kopplatībā, izsoles 

rezultātus. 

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

starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 

6656 001 0270, 5,8 ha kopplatībā, pārdošanu par 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi 

simti euro) ar PERSONU. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera 

 NORDVERK 170 HS  izsoles rezultātu apstiprināšanu  

(Ziņo: D.Gailīte) 

Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera NORDVERK 170 HS 

izsole tika rīkota saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un ar Krimuldas 

novada domes 2020.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 11.punkts) 

apstiprinātajiem izsoles noteikumiem. 

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 18.decembra plkst. 14.00 izsolei 

reģistrēts viens dalībnieks: S.Krivicka uzņēmums “FASMA”, reģistrācijas Nr. 1712 59312, 

juridiskā adrese: Valstiečiu g. 2, Radviliškio m., Lietuvas Republika. Izsole notika 2020.gada 

22.decembrī plkst. 14.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā. Tiesības uz izsolāmo mantu - autogreideri NORDVERK 170 HS ar valsts 

reģistrācijas numuru T5714LL,  ieguva S.Krivicka uzņēmums “FASMA”, reģistrācijas Nr. 

1712 59312, juridiskā adrese: Valstiečiu g. 2, Radviliškio m., Lietuvas Republika, izsoles 

dalībnieka kārtas numurs 1, par 9 100 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro) ar PVN. 

22.12.2020. izsoles protokols Nr.13 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 22.12.2020. (protokols 

Nr.21, 1.p.). S.Krivicka uzņēmums “FASMA” ir samaksājis par autogreideri nosolīto summu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

27.11.2020. izsoles noteikumu 35.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 22.12.2020. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21), 

  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas - autogreidera NORDVERK 

170 HS ar valsts reģistrācijas numuru T5714LL 2020.gada 22.decembra izsoles rezultātus 

un 2020.gada 22.decembra izsoles protokolu Nr.13. 

2. Pārdot Krimuldas novada pašvaldības kustamo mantu –  autogreideri NORDVERK 170 

HS ar valsts reģistrācijas numuru T5714LL par 9 100 EUR (deviņi tūkstoši viens simts 

euro) ar PVN S.Krivicka uzņēmumam “FASMA”, reģistrācijas Nr. 1712 59312, juridiskā 

adrese: Valstiečiu g. 2, Radviliškio m., Lietuvas Republika. 

3.  Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 



6 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma  “Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

kadastra Nr. 8068 006 0053, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Virzas”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,55 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 

8068 006 0053, rakstiskā izsole notika 2020.gada 8.decembrī saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2020.gada 30.oktobra lēmumu 

(prot. Nr.15, 13.p.) “Par īpašuma “Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).  Izsoles 

noteikumos noteiktajā termiņā nekustamā īpašuma  “Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsolei slēgtās aploksnēs saņemti seši piedāvājumi. 

Piedāvātās cenas: 

1. Edmunds Vīgants, [..], piedāvātā cena 6 100 EUR, 

2. SIA “Javekss”, reģ. Nr.40103455138, piedāvātā cena 3 050 EUR, 

3. Aigars Sildars, [..], piedāvātā cena 2 000 EUR, 

4. Zemnieku saimniecība “Dimzas”, reģ. Nr.40101006454, piedāvātā cena 6 000 EUR, 

5. Atis Sildars, [..], piedāvātā cena 11 000 EUR, 

6. Lidija Sildare, [..], piedāvātā cena 15 100 EUR. 

Par izsoles uzvarētāju atzīta augstākās cenas piedāvātāja Lidija Sildare. Izsoles protokols 

Nr.12 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 08.12.2020. (protokols Nr.19, 4.p.). Lidija Sildare 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta  pirmajā un otrajā daļā un Izsoles 

noteikumu 4.6. un 10.1.punktā noteiktajā termiņā nesamaksāja pašas nosolīto cenu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta otro daļu,  

Izsoles noteikumu 10.3.punktu: “Ja nosolītājs nokavējis šo noteikumu 10.1.punktā noteikto 

samaksas termiņu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu, iemaksātā 

nodrošinājuma nauda šim dalībniekam netiek atmaksāta. Komisija par to informē pircēju, kurš 

nosolījis nākamo augstāko cenu, un viņam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša 

nosolīto augstāko cenu. Nesaņemot atbildi paziņojumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka 

piedāvājums ir noraidīts”, Izsoļu komisijas 23.12.2020. sēdes protokolu Nr.22, par 

piedāvājumu pirkt Nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu 11 000 EUR tika 

informēts nākamās augstākās cenas nosolītājs Atis Sildars. 

Atis Sildars ir iemaksājis Krimuldas novada domes norēķinu kontā par Nekustamo īpašumu 

piedāvāto summu 11 000 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 

Krimuldas novada domes 2020.gada 30.oktobra sēdē (prot. Nr.15, 13.p.). apstiprināto 

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2., 10.3.punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 

23.12.2020. sēdes protokolu Nr.22, 28.12.2020. sēdes protokolu Nr.23, 

  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 8.decembra Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 8068 006 0053, 0,55 ha 

kopplatībā, izsoles rezultātus. 
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2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot Nekustamo īpašumu Atim Sildaram,[..], par 11 

000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro). 

3. Neatmaksāt Lidijai Sildarei Nekustamā īpašuma izsolei iemaksāto nodrošinājuma 

naudu. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz 2 lapām. 

5. 

Par nekustamā īpašuma  “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra Nr. 8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 14,88 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8068 008 0166, rakstiskā izsole notika saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2020. gada 27. novembra lēmumu (prot. 

Nr.16, 10.p.) “Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – 

Izsoles noteikumi).  Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nekustamā īpašuma  “Karjers 

Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsolei 

slēgtās aploksnēs saņemti seši piedāvājumi. 2021. gada 12. janvāra izsolē, atverot 

piedāvājumus, konstatētas piedāvātās cenas: 

1. SIA “Brīvības Centrs”, reģ. Nr.40003737711, piedāvātā cena 37 000 EUR. 

2. SIA “SILMALAS”, reģ. Nr.43201016174, piedāvātā cena 31 500 EUR. 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JB 75”, reģ. Nr.40103443675, piedāvātā cena 

53 000 EUR. 

4. SIA “Vidzeme lauks”, reģ. Nr.44103071648, piedāvātā cena 55 000 EUR. 

5. SIA “BK GRUPA”, reģ. Nr.40103481605, piedāvātā cena  34 000 EUR. 

6. SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģ. Nr.51503057381, piedāvātā cena 27 007 EUR. 

un par izsoles uzvarētāju atzīts augstākās cenas piedāvātājs SIA “Vidzeme lauks”, reģ. 

Nr.44103071648. Izsoles protokols Nr.1 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 12.01.2021. 

(protokols Nr.2, 1.p.). SIA “Vidzeme lauks” ir iemaksājusi Krimuldas novada domes 

norēķinu kontā par Nekustamo īpašumu piedāvāto summu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 

Krimuldas novada domes 2020. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr.16, 10.p.). apstiprināto 

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 2021. gada 

12. janvāra sēdes protokola Nr.2, 1.p., 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2021. gada 12. janvāra Krimuldas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 

8068 008 0166, 14,88 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un slēgt pirkuma līgumu par Nekustamā īpašuma 

pārdošanu ar SIA “Vidzeme lauks”, reģ. Nr.44103071648, juridiskā adrese: Pulkveža 

Brieža iela 53A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, par 55 000 EUR (piecdesmit 

pieci tūkstoši euro) pēc Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas 

lēmuma saņemšanas. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

6. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu   

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

  (Ziņo: D.Gailīte) 

 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 6 cirsmas, kas atrodas īpašumā “Dreimaņi”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 6656 002 0489, kopējā platība 

6,93 ha, noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 66441 EUR (sešdesmit seši tūkstoši 

četri simti četrdesmit viens euro un 00 centi), kura sastāv no vērtējuma, cirsmu 

sagatavošanas un augošo koku kvantitātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām. 

2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus.  

3. Izsoli veikt līdz 2021.gada 2.martam. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.  

5. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums  un noteikumi pievienoti protokolam uz 10 lapām. 

 

7. 

Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā (protokols Nr.16, 9.p) 

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

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu 

un Krimuldas novada Izsoļu komisijas 05.01.2021. protokolu Nr.1, 14.01.2021. Attīstības 

komitejas atzinumu, 
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balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumu (prot. Nr.16, 9.p.) 

apstiprinātajos nekustamā īpašuma – zemes vienības, starpgabala „Mežs pie Brīduļiem”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0451, kopējā 

platība 2,75 ha, pārdošanas izsolē ar pretendentu atlasi noteikumos: 

1.1.  aizstāt  6.1. punktā vārdus “2021.gada 11.janvāra plkst. 17.00” ar vārdiem “2021.gada 

1.marta plkst. 17.00”; 

1.2.  aizstāt 7.1. punktā vārdus “2021.gada 12.janvārī plkst. 14.30” ar vārdiem “2021.gada 

2.martā plkst. 14.30”. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

8.  

Par  nekustamā īpašuma  ar nosaukumu  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā,  Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000599166 datiem, Krimuldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar 

nosaukumu “Zeme pie Austriņiem”, Ragana,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr.  8068 

007 0578. 

Krimuldas novada dome 2020.gada 29.maijā pieņēma lēmumu “Par  nekustamā 

īpašuma  ar nosaukumu  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.9, 4.p.). 

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 7054m² platībā, kad. apz. 8068 007 0578, 

kas ir neapbūvēta, nav iznomāta. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2020.gada 25.maija vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir 

EUR 9300.  

Minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomu funkciju veikšanai.  

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrajā daļā teikts, ka valsts vai pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā  un otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita 

institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā  daļā noteikts, ka  atsavināšanai 

paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, bet  9.panta otrā daļā noteikts, ka institūciju, kura organizē 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija. 

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

publiskas personas manta” 11.5.punktā teikts, ka atvasinātas publiskas personas 
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lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, ka izsoli 

rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

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” 14. panta 

pirmās daļas 2.punkt, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro 

daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, 2017.gada  

28.aprīļa Krimuldas novada domes lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā un 

valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu”,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Juris 

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

 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Zeme pie 

Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 

0578, kas sastāv no vienas zemes vienības 7054m² platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 9500 (kas sastāv no 

SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 9300 un administratīvajām 

izmaksām (vērtētāju izmaksām)). 

3. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma 

rakstisku izsoli. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem” izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas  novada domes izpilddirektoram L. 

Ozolam. 

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

 

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 11 lapām. 

 

 

9. 

Par ceļa posma K-48 “Kapūnas - Priedes – Lauvas” pārbūves 

priekšlikuma zemes gabalā „Kurmīši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

publiskās apspriešanas apstiprināšanu 

(Ziņo: M.Steķe) 

 

Izskatot PERSONAS   2020.gada  9.novembra iesniegumu un plānotā ceļa posma 

būvniecības ieceres dokumentācijas priekšlikumu, lai veiktu būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu  DOME konstatē:  

1. Saskaņā ar 27.11.2020. Krimuldas novada lēmumu ( prot.Nr.16, 17.p.) “Par ceļa 

posma K-48 “Kapūnas-Priedes-Lauvas” pārbūves priekšlikuma zemes gabalā 

http://www.krimulda.lv/
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“Kurmīši”, Krimuldas pag.”, nodošanu publiskai apspriešanai” no 30.11.2020. līdz 

30.12.2020. notika būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 

2. Krimuldas novada domē 06.11.2020. saņemts būvniecības ierosinātāja pilnvarotās 

personas iesniegums un plānotā ceļa posma būvniecības ieceres dokumentācija – 

ieceres planšete, vispārējie rādītāji, plāns, garenprofils, šķērsgriezums. 

Dokumentācijai pievienoti VAS “LVC” 19.06.2020. izsniegtie Tehniskie noteikumi 

Nr.4.3.1/8330 ceļa būvprojekta izstrādei zemes īpašumā ar kadastra apz.8068 010 

0070 „Kurmīši”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads un tuvējo viensētu īpašnieku 

21.07.2020. sapulces Protokols un parakstītā Vienošanās, kas apstiprina, ka blakus 

esošo īpašumu zemes īpašnieki piekrīt būvniecības iecerei - ceļa pārbūvei zemes 

īpašumā ar kadastra apz.8068 010 0070 „Kurmīši”, Krimuldas pagasts, Krimuldas 

novads. Saskaņā ar pielikumā pievienoto ceļa plānu (Pielikums), izraudzītā 

projektējamā ceļa trajektorija ir atvirzīta no kaimiņu zemes gabalu robežas. 

3. Krimuldas novada domē publiskās apspriešanas laikā saņemtas trīs atsauksmju 

anketas ar pozitīvu atbalstu būvniecības iecerei. Būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas sanāksme notika 17.12.2020. plkst.17:00 tiešsaistes videokonferences 

formātā, kurā piedalījās nekustamā īpašuma “Kurmīši”, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., īpašnieces pilnvarotā persona, Krimuldas novada domes izpilddirektors, 

Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciāliste un Būvvaldes lietvede-sekretāre. 

Krimuldas novada būvvaldē iesniegts publiskās apspriešanas sanāksmes protokols.  

 

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

pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 14.pantu,  

Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 ”Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 

kārtība” 15.,16. un 17. punktu un Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra atzinumu 

(protokols Nr.1,25. p.),  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā iesniegto materiālu 

apkopojumu. 

2. Būvniecības ieceres ierosinātājam iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā 

būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu par ceļa posma K-48 “Kapūnas-Priedes-

Lauvas” pārbūves priekšlikumu zemes gabalā “Kurmīši”, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., saskaņā ar publiskā apspriešanā apstiprināto variantu, izsniegtajiem 

Tehniskajiem noteikumiem un Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumiem Nr.633 

“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.  

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

10. 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Lejiņas”,  

Lēdurgas pagastā Krimuldas novadā 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatījusi PERSONAS 2021.gada 19.janvāra iesniegumu ar lūgumu  nodot atsavināšanai  

Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu ar nosaukumu  “Lejiņas”, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0475, uz kura atrodas  viņai piederošs mājīpašums, 

DOME KONSTATĒ:  
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1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000605327 datiem, zemes īpašums ar nosaukumu un adresi “Lejiņas”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., pieder Krimuldas novada pašvaldībai. Īpašums  ar  

kad. Nr. 6656 002 0475, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 

0475, platība 1,96 ha.  

2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000605731 datiem, ēku (būvju) īpašums, kad. Nr. 6656 502 0033, ar 

nosaukumu un adresi “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., pieder kopīpašumā 

PERSONĀM, katrai ½ domājamās daļas apmērā. 

3. Ar Lēdurgas pagasta padomes 2009.gada 21.maija lēmumu “Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanos Inai Rozenlaukai un Līgai Rozenlaukai”, protokols Nr. 

5, p.8, Inai Rozenlaukai un Līgai Rozenlaukai izbeigtas zemes lietošanas tiesības  uz 

zemi “Lejiņas”,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov.  un noteikts, ka zeme piekrīt 

Lēdurgas pagasta  pašvaldībai.  

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 (L) teritorijā.  

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- Atsavināšanas 

likums) 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja 

viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), 

samērīgi savai ēkas (būves) daļai. 

7. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu 

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma  8.panta otro daļu, atsavināšanai 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība. Saskaņā 

ar Atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu institūciju, kura organizē atvasinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, izsoli 

rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

8. Atsavināšanas likuma 44.panta pirmajā  daļā noteikts, ka publiskas personas zemi var 

iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību 

subjekti. Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai 

piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas 

ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam 

(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).   

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 

4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 
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10.panta otro daļu un  44.panta pirmo daļu un ceturto daļu, Finanšu komitejas 2021.gada 

20.janvāra  atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības  zemes īpašumam  ar 

nosaukumu un adresi “Lejiņas”,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 1,96 ha, 

kad. Nr. 6656 002 0475. 

2. Noteikt zemes īpašuma “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., atsavināšanas veidu- 

pārdošana  izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma 

“Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

11. 

Par  īpašuma  “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 (Ziņo: A.Viškere) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

pie Līčupēm”, kad. Nr. 8068 007 0486, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0486, 

platība 9,87 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000609397. 

Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, no kopējās zemes vienības 

platības meža zeme aizņem 9,75 ha, zeme zem ūdens 0,12 ha, mežaudzes vērtība sastāda EUR 

158,00. 

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

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

Mežu (M)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

Ar Krimuldas novada domes 2019.gada 25.oktobra lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās meža zemes izvērtējumu”, (protokols Nr. 10, 3.p), 

noteikts, ka zemes vienība ir starpgabals, tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai 

un nododama atsavināšanai ar pretendentu atlasi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome ir 

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Mežs pie Līčupēm”, kad. Nr. 8068 007 0486,  robežojas ar īpašuma 

“Vējdegas”, zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0358, īpašuma  “Brieži 1” zemes vienību ar 

kad. apz. 8068 007 0272, īpašuma “Dzirnavas” zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0160 un   

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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īpašuma “Līcīši”  zemes vienību ar  kad. apz. 8068 007 0558.  Īpašumam nav piekļuves no 

valsts vai pašvaldības ceļa.   

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

1.panta 11.punkta b) apakšpunktā noteikts, ka  zemes starpgabals  ir publiskai personai 

piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai 

kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktā teikts, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi. Atsavināšanas likuma 5.panta piektajā 

daļā noteikts, ka lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas 

veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 

atsavināšanas tiesību aprobežojumi, bet sestajā daļā teikts, ka mantas atsavināšana, pārdodot 

to izsolē ar pretendentu atlasi, var notikt tikai tad, ja ir paredzēti mantas turpmākās 

izmantošanas nosacījumi. Šajā gadījumā, atsavinātais zemes gabals ir jāapvieno ar izsolē 

uzvarējuša pretendenta zemes īpašumu, izveidojot jaunu zemes vienību un likvidējot 

starpgabalu. 

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

likuma 8.panta otro daļu,  organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

noteiktajā kārtībā.  

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu, zemes starpgabalu, 

kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā 

noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru 

zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. 

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

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

lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar  nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas 

procesa veikšanu iekļauj pārdošanas cenā. 

  

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punkta b 

apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu, 

9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.5. punktu, 2016. gada 29.jūlija Krimuldas novada 

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

daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  Finanšu komitejas 2021.gada 

20.janvāra atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kopējā platība 9,87 ha. 
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2. Īpašuma “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma 

“Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0486, 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem.  

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

12. 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Sprīdīši”, Lodē,  

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatījusi PERSONU, 2020.gada 30.decembra iesniegumu ar lūgumu  nodot 

atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar adresi “Sprīdīši”, 

Lodē, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, uz kura atrodas viņiem piederošs mājīpašums ar 

kad. Nr. 6656 506 0006, DOME KONSTATĒ:  

 

1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000609303 datiem zemes īpašums ar adresi “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pag., 

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

Nr. 6656 006 0113, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 006 0113, 

platība 0,5458 ha.  

2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000607790 datiem, ēku (būvju) īpašums ar adresi “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 506 0006, kopīpašumā pieder PERSONĀM. 

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. 

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- Atsavināšanas 

likums) 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš 

vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi 

savai ēkas (būves) daļai. 

4. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu 

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma  8.panta otro daļu, atsavināšanai 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība. Saskaņā 

ar Atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu institūciju, kura organizē atvasinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, izsoli 

rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu. 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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5. Atsavināšanas likuma 44.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas zemi var 

iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību 

subjekti. Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai 

piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas 

ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam 

(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).  

 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 

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

10.panta otro daļu un  44.panta pirmo daļu un ceturto daļu, Attīstības komitejas 2021.gada 

14.janvāra atzinumu,   

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības zemes īpašumam ar 

adresi “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 0,5458 ha, 

kad. Nr. 6656 006 0113. 

2. Noteikt zemes īpašuma “Sprīdīši”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 

atsavināšanas veidu- pārdošana  izsolē ar pirmpirkumtiesīgo personu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma 

“Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., novērtējumu, atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 

standartiem.  

4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt 

atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 

kārtībā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

13. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā “Par  

zemes piekritību  pašvaldībai” (protokols Nr. 12, 6.2.p.)  

(Ziņo: A.Viškere) 

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

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.pantu,. un 2120.pantu, 

2021.gada 14.janvāra Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā  “Par zemes 

piekritību pašvaldībai” (protokols Nr. 12, 6.2p.): 

 

1.1.  Grozīt lemjošās daļas 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“1. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 001 0182, 6656 002 0313 un 6656 

006 0175 ir starpgabali  un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Krimuldas novada 

pašvaldības vārda.” 

 

1.2.  Papildināt lemjošo  daļu ar  1.1  punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“11. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz.  6656 002 0535 (“Degvielas uzpildes 

stacija”), 6656 006 0113 (“Sprīdīši”) un 6656 006 0196 (“Paukas”) nav starpgabali, 

bet  ir piekrītošas Krimuldas novada pašvaldībai, kā zemes vienības, uz kurām 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un par kurām noslēgts zemes nomas līgums” 

 

2. Atcelt 29.06.2018. lēmumu “Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 

31.oktobra lēmumā “Par  zemes piekritību  pašvaldībai”,  protokols Nr. 12, 6.p., 2&” 

(protokols Nr.6, 5.p.) 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīga viena    mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

14. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts J.Salmiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Izskatot PERSONAS, 2021.gada 11.janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu,  DOME KONSTATĒ: 

1. Zemes īpašums ar adresi Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas 

novads, kad. apz. 8068 007 0639, pieder PERSONAI, saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas 

Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000425424 datiem. Zemes 

gabala kopējā platība 2,88 ha. 

2. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un Rīgas 

rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000118580 datiem, 

uz zemes atrodas Krimuldas novada pašvaldībai piederošā ēku(būvju) īpašuma ar 

adresi Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 

507 0475, daļa-katlumājas ēka ar kad. apz. 8068 007 0069 011, adrese Vidus iela 12, 

Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads  un trīs dīķi, kas funkcionāli saistīti ar 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

3. Starp PERSONU un Krimuldas  novada domi 2014.gada 6.martā noslēgts zemes 

nomas līgums par 2,88 ha zemes katlumājas  un trīs notekūdeņu attīrīšanas  dīķu 

uzturēšanai. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes nomas 

līgums Nr. 017.14/5-30 noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim. Saskaņā ar līguma 

2.2.punktu, pēc šī līguma termiņa notecējuma nomniekam ir tiesības prasīt jauna 

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

pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2112. un 2120. pantu, 2021.gada 14.janvāra Attīstības 

komitejas atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

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

 

1. Pagarināt  zemes nomas līgumu ar  PERSONU uz desmit gadiem, par zemes vienības 

ar adresi  Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  kad. apz. 8068  

007 0639,  nomu 2,88 ha platībā, uz kura atrodas pašvaldībai piederoša katlumājas ēka 

un dīķi, paredzot nomas maksu 5 % no zemes vienības  kadastrālās vērtības gadā. 

2. Juridiskajai nodaļai   sagatavot vienošanos vai līgumu ar PERSONU. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

15. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509,  adrese 

Rīgas iela 32, Valmiera,  2020.gada 2.decembra iesniegumu par 2014.gada 22.augusta zemes 

nomas līguma Nr. 6-1/043 pagarināšanu, iepazīstoties ar iesnieguma minēto un faktiskajiem 

lietas apstākļiem, DOME KONSTATĒ: 

1. 22.08.2014. starp SIA “ZAAO” un Krimuldas novada domi noslēgts zemes nomas 

līgums Nr. 6-1/043, par zemes vienības “Dūmeņi” (Vidus iela 12), Ragana, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, daļas 204,00 m2 platībā iznomāšanu, Zemes nomas maksa 

noteikta 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, proporcionāli nomātajai zemes 

platībai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2020. Zemes vienība tiek iznomāta ar 

mērķi izveidot un uzturēt sadzīves šķiroto atkritumu savākšanas laukumu “EKO 

laukums” pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.  

2. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000425424 datiem, zemes īpašums ar adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. apz. 8068 007 0639, kopējā platība 2,88 

ha, pieder PERSONAI. 

3. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un Rīgas 

rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000118580 datiem, 

uz PERSONAI piederošas zemes vienības adresē Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, atrodas Krimuldas novada pašvaldībai 

piederošā ēku(būvju) īpašuma ar adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 507 0475, daļa-katlumājas ēka ar kad. apz. 

8068 007 0069 011, adrese Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads  un trīs dīķi, kas funkcionāli saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēm. 

4. 06.03.2014. starp PERSONU un Krimuldas  novada domi noslēgts zemes nomas 

līgums Nr. 017.14/5-30, par zemes īpašuma ar adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. apz. 8068 007 0639, kopējā platība 2,88 

ha, nomu, Krimuldas novada domes īpašumā esošo ēku un būvju uzturēšanai un 

pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Līguma termiņš noteikts līdz 

31.12.2020. Krimuldas novada domē 11.01.2021. saņemts PERSONAS iesniegums ar 

lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.  
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5. 06.03.2014. zemes nomas līgumā Nr. 017.14/5-30 ir nostiprinātas Krimuldas novada 

domes tiesības zemes vienības Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads, daļu nodot apakšnomā.  

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

pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 2119. un 2120.pantu, 2021.gada 14.janvāra Attīstības 

komitejas atzinumu,   

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2021.gada 1.janvāri pagarināt  ar SIA “ZAAO” 2014.gada 22.augusta zemes nomas 

līgumu Nr. 6-1/043 par zemes vienības ar adresi  Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  kad. apz. 8068  007 0639,  daļas nomu  204 m²  platībā, 

sadzīves šķiroto atkritumu savākšanas laukuma “EKO laukums” uzturēšanai. 

2. Zemes nomas līguma termiņš divi gadi, nomas maksa 5% no kadastrālās vērtības gadā, 

proporcionāli iznomātai zemes platībai. 

3. Juridiskajai nodaļai   sagatavot Zemes nomas līgumu ar SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 

44103015509,  adrese Rīgas iela 32, Valmiera. 

 

 Lēmums protokolam pievienots uz 2 lapām. 

 

16. 

Par zemes iznomāšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

 

Izskatot  PERSONAS, 2020.gada 15.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt uz sešiem 

gadiem zemes  īpašuma  “Pie Braslas upes”, Krimuldas pag., daļu 2 ha platībā, krasta līnijas 

sakārtošanai,  DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Krimuldas novada 

pašvaldībai ir tiesiskais valdītājs zemes īpašumam ar nosaukumu „Pie Braslas upes”, 

Krimuldas pag., Krimuldas  nov., kad. Nr. 8068 001 0133. Īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ar kad. apz. 8068 001 0133,  kopējā platība 5,48 ha.  

2. PERSONAI piederošais nekustamais īpašums “Braslas Attekas”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., kad. nr. 8068 001 0265, robežojas ar zemes īpašumu “Pie Braslas 

upes”, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 
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3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

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

29.1.punktu, nomas tiesību izsole nav nepieciešama,  ja neapbūvēts zemesgabals, kas ir 

starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), 

kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā 

nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

4. Noteikumu 30.1.punktā teikts, ka noteikumu 29.1. apakšpunktā minētajā gadījumā 

nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 

Noteikumu 5. punktā minēto  un tas ir 28,00 euro. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktā 

noteikts, ka  zemes starpgabals  ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība 

lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

6. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹. 

panta pirmajā daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem 

gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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7. Ministru kabineta 2018. gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.  

Ņemot vērā  iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2018.gada 

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

28., 29.1. un 30.1. punktu,  2021.gada 14.janvāra  Attīstības komitejas atzinumu,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2021.gada 1.februāri iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības ar nosaukumu “Pie Braslas 

upes”,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 001 0133, zemes daļu 2,0 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas maksu 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 2 lapām. 

 

17.  

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta 

 kopīpašuma domājamai daļai 

(Ziņo: A.Viškere) 

1& 

 

Izskatījusi  PERSONAS, 2020.gada 7.decembra iesniegumu, par zemes gabala 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Meistaru ielā 5-7, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Meistaru iela 5, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kad. Nr. 8068 007 0814, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0741, 

platība 3191 m2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 258A datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr.7 Meistaru ielā 5, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 

2005.gada 4.jūlijā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

258 A7. 

3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta 

pirmās daļas 1. un 6. punktu noteikto, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas 

privatizācija ir uzsākta līdz 2014.gada 30.sptembrim un šī māja pilnībā vai daļēji 

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu 

privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals nododams bez atlīdzības un 

izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju 
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zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas 

īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.  

4. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi zemesgabala Meistaru iela 

5, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ierakstīšanai zemesgrāmatā ir EUR 

370.57,  tai skaitā kancelejas nodeva Zemesgrāmatā EUR 35,57. 

5. Dzīvoklim Nr.7  Meistaru ielā 5, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, 

atbilst 599/7098 domājamās daļas, attiecīgi izmaksas 599/7098 domājamām daļām ir 

EUR 31,27 . 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

84.panta pirmās daļas 1.un 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra 

atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes vienības Meistaru iela  5, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0741, kopējā platība 3191 m²,  daļu īpašumā 

bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Meistaru iela  5, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā , privatizētā dzīvokļa Nr. 7, kad. Nr. 8068 900 

0276,  īpašniekam  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 599/7098 

domājamām daļām. 

2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos 

ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

atbilstoši kopīpašuma 599/7098 domājamām daļām. 

3. [..] 

4. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei, viena mēnešu laikā pēc vienošanās par 

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

2& 

 

Izskatījusi  PERSONAS, 2020.gada 15.decembra iesniegumu, par zemes gabala 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Skolas ielā 10-12, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Skolas iela 10, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kad. Nr. 8068 007 0819, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0739, 

platība 1925 m2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 282A datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr.12 Skolas ielā 10, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 
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1999.gada 25.martā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

258A-12. 

3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta 

pirmās daļas 1. un 6. punktu noteikto, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas 

privatizācija ir uzsākta līdz 2014.gada 30.sptembrim un šī māja pilnībā vai daļēji 

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu 

privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals nododams bez atlīdzības un 

izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju 

zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas 

īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.  

4. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi zemesgabala Skolas iela 

10, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ierakstīšanai zemesgrāmatā ir 

223.55 euro,  tai skaitā kancelejas nodeva Zemesgrāmatā 35,57 euro. 

5. Dzīvoklim Nr.12 Skolas ielā 10, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, 

atbilst 479/6681 domājamās daļas, attiecīgi izmaksas 479/6681 domājamām daļām ir 

EUR 16,02. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

84.panta pirmās daļas 1.un 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra 

atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes vienības Skolas  iela 10, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0739, kopējā platība 1925 m²,  daļu īpašumā 

bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela  10, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā , privatizētā dzīvokļa Nr. 12, kad. Nr. 8068 900 

0342,  īpašniekam  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 479/6681 

domājamām daļām. 

2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos 

par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar PERSONU, par zemes gabala 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 479/6681 

domājamām daļām. 

3. [..] 

4. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei, viena mēnešu laikā pēc vienošanās par 

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.  

5. Atcelt Krimuldas novada domes 2017.gada 27.janvāra lēmuma “Par zemes nodošanu 

bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 14& 

(protokols Nr.2, 2.p). 

6. Atzīt par spēkā neesošu 2017.gada 1.februāra Vienošanos par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības Nr. 98. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 
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Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3& 

 

Izskatījusi  PERSONAS,   2020.gada 15.decembra iesniegumu par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Vidus ielā 2-8, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

8068 007 0821, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0745, platība 

1712 m2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 441 datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr.8 Vidus ielā 2, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 900 0500. Īpašuma tiesības uz 

Dzīvokļa īpašumu 2006.gada 22.jūnijā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 441 8. 

3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta 

pirmās daļas 1. un 6. punktu noteikto, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas 

privatizācija ir uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji 

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu 

privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals nododams bez atlīdzības un 

izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju 

zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieks 

proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.  

4. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi zemesgabala Vidus iela 2, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ierakstīšanai zemesgrāmatā ir 198,81 

euro,  tai skaitā kancelejas nodeva Zemesgrāmatā 35,57 euro . 

5. Dzīvoklim Nr.8 Vidus ielā 2, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, atbilst 

6396/128016 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 6396/128016 domājamās daļas ir 9,93 

euro. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

84.panta pirmās daļas 1.un 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra 

atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes vienības Vidus iela  2, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 8068 007 0745, kopējā platība 1712 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Vidus iela  2, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā , privatizētā dzīvokļa Nr. 8, kad. Nr. 8068 900 

0500,  īpašniekam  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

6396/128016 domājamām daļām. 
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2. Juridiskai nodaļai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, noslēgt vienošanos 

ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

atbilstoši kopīpašuma 6396/128016 domājamām daļām. 

3. [..] 

4. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei viena mēnešu laikā pēc vienošanās par 

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

18.  

Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām 

 (Ziņo: A.Viškere) 

 

1& 
 

 Izskatot PERSONAS, 2020.gada 15.decembra iesniegumu par 2017.gada 21.februāra 

zemes nomas līguma pagarināšanu palīgsaimniecības 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, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

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

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.1.punktu, 

2021.gada 14.janvāra Attīstības komitejas atzinumu,   

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,06 

ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 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. 

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

2& 
 

 Izskatot PERSONAS, 2020.gada 4.decembra iesniegumu (reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2020.gada 16.decembrī, Nr. 2020/9-11-2349) par 2015.gada 8.jūlija zemes nomas 
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līguma pagarināšanu palīgsaimniecības 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, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, Krimuldas 

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

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.1.punktu, 2021.gada 14.janvāra 

Attīstības komitejas atzinumu,   

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

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

ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 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. 

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3& 
 

Izskatot PERSONAS, 2020.gada 11.decembra iesniegumu par 2015.gada 4.jūnija 

zemes nomas līguma pagarināšanu palīgsaimniecības 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, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

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

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.1.punktu, 

2021.gada 14.janvāra Attīstības komitejas atzinumu,  DOME NOLEMJ: 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 

“Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, 

zemes daļu 0,02 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 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 Signi Ozolu. 
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Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

4& 
 

 Izskatot PERSONAS, 2020.gada 11.decembra iesniegumu, par 2014.gada 16.jūnija 

zemes nomas līguma pagarināšanu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai tiesiskajā 

valdījumā esošajā zemē ar nosaukumu “Ciemgaļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2. punktu, Krimuldas 

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

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.2.punktu, 2021.gada 14.janvāra 

Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

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

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

palīgsaimniecības  vajadzībām”. 

2. Noteikt nomas maksu 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. 

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

5& 
 

 Izskatot PERSONAS, 2020.gada 10.decembra iesniegumu par 2015.gada 11.maija 

zemes nomas līguma pagarināšanu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē “Zeme 

pie Zutiņiem” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

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

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

2021.gada 14.janvāra Attīstības komitejas atzinumu,    

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā  esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Zeme pie 

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

0,12 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 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. 

 

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

6& 
 

 Izskatot PERSONAS, 2020.gada 21.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma 

Nr. 8-2014 pagarināšanu zemes nomu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai tiesiskajā 

valdījumā esošajā 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, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, Krimuldas 

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

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.1.punktu, 2021.gada 14.janvāra  

Attīstības komitejas atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

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

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

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

palīgsaimniecības  vajadzībām”. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % 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. 

 

Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 
 

19. 

Par īres līgumu pagarināšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

1& 

Izskatot PERSONAS, 2021.gada  6.janvāra iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas  īres līgumu,  kas beidzas 2021.gada 31.janvārī,  par pašvaldībai piederošo 

dzīvokli ar adresi “Skolotāju māja 1”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov., un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

6.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6¹. panta pirmo daļu, 2014.gada 25.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldības 

īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (protokols Nr. 8, p.21),   

Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU 2015.gada 

12.februārī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 041.15/7-6, par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli, kad. apz. 8068 006 0042 003 001, platība 51,9 m², adrese 

“Skolotāju māja 1”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija 

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 22,32 

apmērā par kalendāro mēnesi līdz 2021. gada 31. martam. 

3. No 2021. gada 1. aprīļa īres maksa tiek noteikta EUR 54,50 apmērā. No 2021. 

gada 8. janvāra līdz 8. martam tiek veikts jumta remonts adresē “Skolotāju māja 

1”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas ir pamatojums īres maksas pārrēķinam. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagarināšanu un organizēt  

vienošanās parakstīšanu ar PERSONU. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

2& 

Izskatot PERSONAS,  2021.gada  4.janvāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas  īres līgumu,  kas beidzas 2021.gada 31.janvārī,  par pašvaldībai piederošo 

dzīvokli ar adresi “Skolotāju māja 2”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

6.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6¹. panta pirmo daļu, 2014.gada 25.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldības 

īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (protokols Nr. 8, p.21),   

Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra atzinumu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU  2015.gada 12.februārī 

noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr. 038.15/7-6,  par pašvaldībai piederošo 

dzīvokli, kad. apz. 8068 006 0042 002 002, platība 51,0 m², adrese “Skolotāju māja 

2”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija 

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 26,52 apmērā 

par kalendāro mēnesi. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagarināšanu un organizēt 

vienošanās parakstīšanu ar PERSONU. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 

Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

3& 

 

Izskatot PERSONAS, 2021.gada  7.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Krimuldas 

novada domē 2021.gada 11.janvārī ar Nr. 2020/9-11-49,  ar lūgumu pagarināt dzīvojamās 

telpas  īres līgumu,  kas beidzas 2021.gada 31.janvārī,  par pašvaldībai piederošo dzīvokli ar 

adresi “Skolotāju māja 1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta 

pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6¹. panta pirmo daļu, 2014.gada 25.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldības 

īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (protokols Nr. 8, p.21),   

Attīstības komitejas 2021.gada 14.janvāra atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.februāri uz 5 gadiem pagarināt ar PERSONU   2015.gada 12.februārī 

noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu  Nr.039.15/7-6, par pašvaldībai piederošo 

dzīvokli, kad. apz. 8068 006 0042 003 002, platība 42,4 m², adrese “Skolotāju māja 

1”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija 

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 18,23 apmērā 

par kalendāro mēnesi līdz 2021. gada 31. martam. 

3. No 2021. gada 1. aprīļa īres maksa tiek noteikta EUR 44,52 apmērā. No 2021. gada 8. 

janvāra līdz 8. martam tiek veikts jumta remonts adresē “Skolotāju māja 1”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas ir pamatojums īres maksas pārrēķinam. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagarināšanu un organizēt  

vienošanās parakstīšanu ar PERSONU. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram. 
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Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, var 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

20. 

Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku 

(Ziņo: D.Gailīte. 

Debatēs: L.Kumskis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, 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, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17. 

panta trešās daļas 11. punktu un 59.panta 3.1 daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 

otro daļu, kas paredz, visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts 

vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, 

kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un 

intereses, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu, kas paredz, ka bērnam ir 

tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu 

fizisko un intelektuālo attīstību un katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un 

pajumte, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts un 

pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību, .Ministru 

kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai sniegtu atbalstu uz attālināto mācību procesa laiku 

Krimuldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarēta trūcīgo, maznodrošināto un 

daudzbērnu ģimeņu izglītojamajam no 1.-12.klasei, kā arī Krimuldas novada izglītības 

iestādes (Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola) izglītojamajam no 

1.-4.klasei, kurš saņem valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Par periodu no 25.01.2021.-07.02.2021., un par katru nākamo 2 (divu) nedēļu periodu, 

nodrošināt Krimuldas novada izglītības iestādes (Krimuldas vidusskolas un Garlība 

Merķeļa Lēdurgas pamatskola) 1.-4.klases izglītojamajam, kuram mācību process 

norisinās attālināti, pārtikas paku 15 EUR (Piecpadsmit euro 00 centi) vērtībā, 

izņemot izglītojamos, kuri apgūst specializēto pamatizglītības programmu klātienē.  

2. Par periodu no 04.01.2021.-31.05.2021., nodrošināt Krimuldas novada 

administratīvajā teritorijā deklarētam trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 

5.-12.klases izglītojamajam, kuram mācību process norisinās attālināti 10 (desmit) vai 
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vairāk dienas, sociālo palīdzību, mēnesī izglītojamajam piešķirot pārtikas paku 30 

EUR (Trīsdesmit euro 00 centi) vērtībā. 

3. Pārtikas pakas tiek izsniegtas, pamatojoties uz vecāku pieprasījumu Sociālajam 

dienestam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt izpilddirektoram, Sociālajam dienestam un Krimuldas 

novada izglītības iestādēm.   

5. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publiskošanu www.krimulda.lv 

mājaslapā. 

6. Ar šo lēmumu spēku zaudē 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmums “Par 

atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku” 

(prot. Nr. 16, 15.p.). 

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

21. 

Par aizdevuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju 

projektam “ Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” 

(Ziņo: L.Kumskis. A.Meistere) 

Krimuldas novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju 

plānā 2020.-2021.gadam (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2020.gada 9.aprīļa sēdes 

lēmumu (prot. Nr.7,7.p.) iekļautais 14.punkts paredz īstenot “Krimuldas vidusskolas stadiona 

rekonstrukciju”. 

Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekts “Krimuldas vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija” ir atzīstams par prioritāru projektu, jo rekonstruējamais stadions bez 

būtiskiem ieguldījumiem bijis ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus. Šo sporta bāzi izmanto gan 

lokāli – Krimuldas vidusskolas skolēni (pēdējos piecus gadus vērojams skolēnu skaita 

pieaugums) mācību stundu laikā, gan vietējie iedzīvotāji brīvās iniciatīvas sporta aktivitātēm 

un pašvaldības organizētajām, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Slimību 

profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”” ietvaros; gan reģionāli – infrastruktūru 

regulāri izmanto treniņiem un sacensībām (t.sk., bērnu futbola sporta klubs).  

Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2020. – 2027. gadam nosaka: “Fiziskās aktivitātes 

ir viens no sabiedrības veselības priekšnoteikumiem, ar tām regulāri jānodarbojas jau no 

bērnības un jāturpina visa mūža garumā. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka tādējādi 

mazinās risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, otrā tipa cukura diabētu un dažu veidu 

onkoloģiskām slimībām, tāpat arī neveidojas liekais svars. Ikdienas kustības ir svarīgas labam 

noskaņojumam. Diemžēl Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu dati norāda, ka 

lielākā daļa bērnu un pieaugušo Latvijā nav pietiekami fiziski aktīvi.” 

Pozitīvi vērtējama Eiropas Savienības finansētā projekta „Slimību profilakses un 

kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei pašvaldībās”” īstenošana, kā arī citas aktivitātes, kuru ietvaros iedzīvotāju 

iesaiste un vēlme iesaistīties fiziskās aktivitātēs ir palielinājusies. 

Sporta stadions atrodas Krimuldas novada apdzīvotā vietā Raganā, kur Krimuldas 

vidusskolas mācību procesa nodrošināšanai un āra fizisko aktivitāšu iespējām lielāko 

piedāvājumu nodrošina esošais sporta stadions, ko būtu nepieciešams atjaunot, tādējādi 

paplašinot iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.  
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Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka 

aizņēmumi piešķirami katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, 

kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības 

aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai 

reformai. Šo aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas 

nodrošināšanu šā panta otrajā daļā un trešās daļas 1., 2. un 4. punktā minētajos investīciju 

projektos. 

Ievērojot teikto nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu aizdevuma saņemšanai un 

iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar kopējām projekta 

izmaksām 1 500 000,- EUR apmērā, tajā skaitā ar pašvaldības līdzfinansējumu aptuveni 

1 100 000,- EUR apmērā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkta,  likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmās daļas,  likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 

12.panta trešās daļas 5.punktu,  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par prioritāru pašvaldības investīciju projektu “Krimuldas vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija”. 

2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta 

pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,-  EUR apmērā (27 % no 

kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 

ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu  pašvaldības investīciju projekta 

“Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”  līdzfinansējumam.   

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 100 000,- EUR apmērā (73 

% no kopējām projekta izmaksām). 

4. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

5. Lūgt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt saskaņojumu 

Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

22. 

Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo: A.Meistere, Z.Skrivļa) 

 

Iepazinusies ar bobslejista PERSONAS, 08.12.2020. iesniegumu par iespēju izmaksāt 

viņam naudas balvu par iegūto 4.vietu Eiropas junioru čempionātā bobslejā un iesniegumam 

pievienoto Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas 22.12.2020. izziņu Nr. LBSF/51 “Par 

bobslejistu Emīlu Cipuli”, pamatojoties uz Krimuldas novada domes 31.08.2018. nolikuma 

“Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” 5.1.5. punktu, kurā ir noteikts, ka par 
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izcīnīto 4.vietu  Eiropas čempionātā jauniešiem piešķir naudas balvu 100 EUR apmērā, 

Finanšu komitejas 09.12.2020. atzinumu, 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt PERSONAI naudas balvu 100 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas par 

izcīnīto 4.vietu Eiropas junioru čempionātā bobslejā. Naudas balvu piešķirt no 

sporta pasākumiem (08120) budžetā paredzētajiem līdzekļiem (EKK 6422). 

2. Naudas balvu bezskaidras naudas maksājuma veidā 10 darba dienu laikā pārskaitīt 

uz PERSONAS 08.12.2020. iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

23. 

Par amatalgām 

(Ziņo: A.Meistere. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Krieviņš, Z.Berdinska) 

 

Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, tikai dome 

var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 

darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību.  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta trešā daļa noteic, valsts vai pašvaldības institūcija neizmaksā un iekšējos 

normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos un darba 

līgumos amatpersonai (darbiniekam) neparedz citādu atlīdzību kā tā, kas noteikta šajā 

likumā. 

Savukārt, atbilstoši šī likuma 11.panta pirmajai daļai, pašvaldību amatpersonu 

(darbinieku) mēnešalgu nosaka ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un 

sarežģītību), kā arī konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un 

prasmju novērtējumu, bet šīs mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu 

amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un  sarežģītības amatus, šā 

likuma 2. un 3.pielikumā noteiktās maksimālās mēnešalgas.  

Amatpersonu (darbinieku) amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un mēnešalgas 

maksimālo apmēru nosaka, saskaņā ar 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.66 

"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību" 26.,27.,28. punktu. 

          Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

08.12.2020., un Finanšu komitejas 09.12.2020.un 26.01.2021. atzinumiem, ar kuriem tiek 

ieteikts apstiprināt amatpersonu (darbinieku) atalgojuma apmēru, 

                                                          

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 01.01.2021. likvidēt amata vienības: 

 Administrācija– “sporta speciālists” 0.5 amata likmes 

PII Krimulda – “lietvedis- arhivārs” 0.3 amata likmes 

PII Krimulda – “skolotāja palīgs bērnam ar īpašām vajadzībām” 0.4 amata 
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likmes 

PII  Krimulda – “asistents bērnam ar īpašām vajadzībām” 1.0 amata likmes. 

 

2. Ar 01.02.2021. papildināt amata vienības:  

PII Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata 

likmēm. 

  

3. Ar 01.02.2021.samazināt amata vienības: 

 PII Krimulda – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata likmēm 

 PII Ezerciems – “skolotāja palīgs” par 0.5 amata likmēm. 

 

4. Ar 01.02.2021., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445  

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt: 

 

4.1  PII Krimulda ,  direktora vietniekam izglītības  jomā, 1(viena) amata likme ir 

EUR 1065 (viens tūkstotis sešdesmit pieci euro, 00 centi)”, 

 

4.2 .Samazināt amata vienības: 

   PII Krimulda “skolotājs” par 1.272 amata likmēm, 

   PII Krimulda “sporta skolotājs” par 0.2 amata likmēm, 

   PII Krimulda “mūzikas skolotājs” par 0.2 amata likmēm, 

   PII Ezerciems “skolotājs” par 1.136 amata likmēm, 

   PII Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola “skolotājs” par 0.952 amata  

likmēm, 

  PII Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola “mūzikas skolotājs” par 0.2 

amata likmēm. 

 

4.3  Palielināt amata vienības: 

     PII Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola “sporta skolotājs” par 0.1 amata            

likmēm, 

     PII Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola “metodiķis” par 0.1 amata                         

likmēm. 

 

4.4  Pirmsskolas izglītības iestāžu “Krimulda”, “Ezerciems” un Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogiem, logopēdiem, ka 

1(viena) amata likme ir EUR 955 (deviņi simti piecdesmit pieci euro, 00 

centi)”, 

 

4.5  Pirmsskolas izglītības iestāžu “Ezerciems”, Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas pirmskolas grupas izglītības  metodiķim, ka 1(viena) amata likme 

ir EUR 970 (deviņi simti septiņdesmit  euro, 00 centi)”, 

 

4.6  Ar 01.02.2021. izveidot Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda”, amata 

vietu “speciālais pedagogs” nosakot, ka 1(viena) amata likme ir EUR 955 

(deviņi simti piecdesmit pieci euro,00 centi).   

 

6. Ar 01.02.2021. sporta treneru, instruktoru darba samaksu pielīdzināt sporta 

skolotāju darba algai – 895 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi), 

par 1(vienu) darba slodzi, kas veido 30 stundu darba nedēļu.  

Noteikt Krimuldas novada sporta treneriem, instruktoriem stundu tarifa likmi-   

7.458 eiro, nosakot 12 stundu darba nedēļu, saskaņā ar 1.pielikumu. 

7. Ar 01.02.2021. noteikt amatpersonu (darbinieku) amatu vienības un 

atalgojuma par kalendārā mēneša 1 (vienu) amata likmi, kas veido 8 stundu 
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darba dienu vai 40 stundu darba nedēļu, pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās, saskaņā ar 2. pielikumu. 

Pielikumā nav iekļauti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, 

skolotāji,    izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības skolotāji, 

Krimuldas novada sporta treneri, instruktori, Kultūras un Tautas namu 

amatiermākslas kolektīvu vadītāji.  

 

8. Uzdot izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem brīdināt amatpersonas 

(darbiniekus) par izmaiņām, kas noteiktas lēmuma 6. punktā līdz 05.02.2021.  

 

9. Ar 01.02.2021. atzīt par spēku zaudējušu 20.12.2019. Krimuldas novada 

domes lēmumu „Par amatalgām”. 

 

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam uz 12 lapām. 

 

24. 

Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu 

(Ziņo: A.Meistere. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Salmiņš, A.Caucis) 

 

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, tikai 

dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību, un saskaņā ar  Finanšu komitejas 2020.gada 9.decembra atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

Ar 2021.gada 1.februāri noteikt atalgojumu Krimuldas tautas nama, Lēdurgas kultūras 

nama un Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” amatierkolektīvu vadītājiem  saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums  ar pielikumu pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

25. 

Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam 

(Ziņo: A.Meistere, L.Kumskis. 

Debatēs: A.Caucis) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par 

budžetu un finanšu vadību” un Finanšu komitejas 20.01.2021. un  26.01.2021.  atzinumiem, 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret 1(Erlends Eisaks), atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 1 “ Par Krimuldas novada pašvaldības 

budžetu 2021.gadam”. 
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2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai. 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

26. 

Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2021.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts  

(Ziņo: A.Meistere, L.Kumskis) 

   Saskaņā ar 2020.gada 2.decembra likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” 

pielikumiem Nr. 6., 7. un 9., 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 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, 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 2021.gada 8 

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

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām EUR 78702 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo 

bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2020.gada 01.septembri.  

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. PII Krimulda 41408  41408 

1.2. PII Ezerciems 25872 334 26206 

1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas PII grupa 

11088  11088 

  78368 334 78702 

 

2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) 

EUR 521016 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības 

iestādēs uz 2020.gada 01.septembri.  

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. Krimuldas vidusskola 461648  461648 

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 

59368  59368 

  521016  521016 

 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu 

piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos 

noteiktajā kartībā.  
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4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2021.gada 8 

mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 26756 

apmērā interešu izglītības programmu realizēšanai skolās.  

 

 

 

Izglītības iestāde 

Darba 

samaksa 

EUR 

Kvalitātes 

piemaksa 

EUR 

Kopā 

iestādei 

EUR 

1.1. Krimuldas vidusskola 23170  23170 

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 

3586  3586 

  26756  26756 

 

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu 

vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

27. 

Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada  

māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 

(Ziņo: A.Meistere, L.Kumskis) 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par valsts budžetu 2021” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek piešķirta mērķdotācija no 2021.gada 1.janvāri līdz 

2021.gada 30.jūnijam 2608 EUR apmērā ( Likuma „ Par valsts budžetu 2021.gadam” 

10.pielikums), 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

Sadalīt piešķirto valsts mērķdotāciju atbilstoši 2015.gada 17. novembra MK 

noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”: 

 

1. Krimuldas vīru koris „Vecie draugi” diriģentam  401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

2. Krimuldas VPDK „Dzirnakmeņi”  vadītājam 401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

3. Lēdurgas VPDK  „Lēdurga” vadītājam  401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

4. Lēdurgas KN sieviešu koris „Lettegore” 

diriģentam      401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

5. Lēdurgas KN jauniešu deju kolektīvs 

 ,,Metieniņš” vadītājam     401 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

 

6. Lēdurgas folkloras kopa "Lielie putni" 
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vadītājam      201 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

7. Lēdurgas folkloras kopa "Putni" vadītājam  201 EUR/  pusgadā (t.sk. VSAOI) 

 

8. TLMS „Krimulda” vadītājam    201 EUR/ pusgadā (t.sk. VSAOI) 

 

 Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, un pašvaldību 

iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu īsteno Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

 

 

 

28. 

Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā “Par līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr. 16., 16.p.) 

(Ziņo: D.Gailīte, L.Kumskis) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 1.punktu “visa valsts teritorijā noteikta ārkārtējā situācija no 

2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 7.febuārim”, 5.13.4. apakšpunktu ”interešu izglītības 

un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot šā 

rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi”. 

Saskaņā ar 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumu “Par līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr. 16, 16.p.), tika nolemts samazināt par 50% 

līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā par profesionālās 

ievirzes izglītības programmām, kuru apguvi Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādes nodrošina attālināti vai daļēji attālināti, sākot no 2020.gada 1.novembra, bet ne ilgāk 

kā līdz 2021.gada 31.maijam. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas 

beigām, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi. 

Saskaņā ar 07.01.2021. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegumu 

Nr. 1/1-16 un 13.01.2021. Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktores 

iesniegumu, pamatojoties uz 28.07.2017. Krimuldas novada domes lēmumu “Par 

līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (prot. Nr. 9, 17.p.), Krimuldas novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 12.01.2021. atzinumu,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt līdzfinansējuma maksu  līdz mācību atsākšanai klātienē par profesionālās 

ievirzes izglītības programmām, sākot no 2021.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz 

2021.gada 31.maijam. 

2. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām/sākot no 

mācību atsākšanās klātienē, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi. 

3. Izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu. 

4. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē 

www.krimulda.lv. 

http://www.krimulda.lv/
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5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

29. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

(Ziņo: L.Kestere) 

1&-2& 

 [..] 

 

Lēmumi pievienoti protokolam  katrs uz 2 lapām. 

 

30. 

Par atklātu konkursu uz Krimuldas novada pirmsskolas  

izglītības iestādes “Ezerciems” vadītāja amatu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

Atbilstoši Krimuldas novada domes 27.09.2013. noteikumiem „Krimuldas novada 

domes iestāžu vadītāju iecelšanas amatā un administrācijas struktūrvienības vadītāju 

pieņemšanas darbā noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu un Krimuldas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.01.2021. 

atzinumu,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt atklātu konkursu uz Pirmskolas izglītības iestādes „Ezerciems” vadītāja 

amata vietu. 

2. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz Pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” 

vadītāja amata vietu. 

3. Lietvedības nodaļai nodrošināt sludinājuma teksta publicēšanu Krimuldas novada 

domes mājas lapā www.krimulda.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā  
„Krimuldas Novada Vēstis” un interneta vietnēs www.nva.gov.lv un www.cv.lv.  

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Lietvedības nodaļas vadītāja. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums ar nolikumu pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

31. 

Par  18.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 

“Grozījumi Krimuldas novada domes 2015. gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”” 

precizēšanu 

(Ziņo: G.Diļevka) 

Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – ministrija) 2021. gada 13.janvāra atzinumu Nr. 1-18/313 “Par 

saistošajiem noteikumiem” (turpmāk – atzinums), kurā izteikusi iebildumus par Krimuldas 

novada domes 18.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Grozījumi Krimuldas novada 
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domes 2015. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 

Krimuldas novadā””(turpmāk – saistošie noteikumi).  

Ministrija atzinumā par saistošajiem noteikumiem aicinājusi rast risinājumu jautājumā 

par vienotas prakses piemērošanu pašvaldību saistošajos noteikumos attiecībā par atbalsta 

sniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem, vienlaikus ņemot vērā 

audžuģimeņu, aizbildņu un aizgādņu nozīmīgumu bērnu un aizgādnībā esošu personu 

ikdienas aprūpes nodrošināšanā, kā arī ārpusģimenes aprūpē esoša jaunieša labvēlīgas 

integrācijas sabiedrībā būtiskumu, aicinot Krimuldas novada pašvaldību veikt nepieciešamās 

darbības, lai sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī 

audžuģimenēm, netiktu iekļautas saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, 

kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju. 

Krimuldas novada dome ņemot vērā ministrijas izteikto aicinājumu un konsultējoties 

ar ministrijas amatpersonām, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, kas nosaka: “2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 

novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un 

pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās 

dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību 

saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā 

līdz 2025. gada 31. decembrim.”, uzskata, ka būtu racionāli veikt grozījumus saistošajos 

noteikumos un veikt nepieciešamās darbības, lai sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm, netiktu iekļautas saistošajos noteikumos 

par sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju, pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas16.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ievērojot ministrijas atzinumā norādītos iebildumus,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Krimuldas novada domes 2020.gada 18.decembra saistošos noteikumus Nr.17 

“Grozījumi Krimuldas novada domes 2015. gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” (pielikumā) un 

apstiprināt tos galīgajā redakcijā. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un 

nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības 

administrācijas ēkā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 
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32. 

Par Krimuldas novada domes 27.11.2020. lēmuma “Par saistošo noteikumu  

“Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. 15   

“Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”” 

izdošanu” atcelšanu  

(Ziņo: L.Bernarde) 

Krimuldas novada dome (turpmāk – pašvaldība) 27.11.2020.  pieņēma lēmumu “Par 

saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos 

Nr. 15  “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”” izdošanu” 

(prot. Nr.16, 14.p.), saskaņā ar kuru tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 

“Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15  “Krimuldas 

novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi””. 

 

 2020.gada 14.decembrī Pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli Nr. 1-18/11146 “Par noteikumiem Nr.15”, kurā tiek norādīts uz 

nepieciešamību Krimuldas novada identifikācijas kartes lietošanas noteikumus regulēt ar 

pašvaldības izdotu iekšējo normatīvo aktu. 

 

 Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli, nav 

nepieciešams izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. 15  “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas 

noteikumi””. 

 

 Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestā daļa nosaka, ka saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tajos 

nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Tā kā saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi 

Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15  “Krimuldas novada 

iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi””  nav publicēti, tad atceļams 

pašvaldības domes lēmums par saistošo noteikumu pieņemšanu. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 41.panta pirmās daļas 1. un 2. 

punktu un 14.01.2021. Attīstības komitejas atzinumu, 

  

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 

Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1(Jānis Krieviņš), DOME 

NOLEMJ: 

 

Atcelt Krimuldas novada dome 27.11.2020. lēmumu “Par saistošo noteikumu 

“Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15  “Krimuldas 

novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi”” izdošanu”. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

33. 

Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada domes 

2014.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 

“Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem”” izdošanu 
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(Ziņo: L.Bernarde) 

 

Saskaņā ar to, ka ar Krimuldas novada domes 2014. gada 28.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas 

noteikumi” regulētos jautājumus, pašvaldībai jāregulē ar pašvaldības izdotu iekšējo 

normatīvo aktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu un 41.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 “Par Krimuldas novada 

domes 2014.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju 

identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Krimuldas Novada Vēstis”. 

 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada 

pašvaldības administrācijas ēkā. 

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

34. 

Par noteikumu  

“Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj” izsniegšanas kārtība”  

apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Bernarde) 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2. punktu un 

saskaņā ar 14.01.2021. Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret 1 (Erlends Eisaks), atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt noteikumus ”Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj” 

izsniegšanas kārtība” (pielikumā). 

2. Noteikumus pēc to pieņemšanas publicēt Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.krimulda.lv un nodrošināt šo noteikumu pieejamību Krimuldas novada 

pašvaldības administrācijas ēkā. 
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3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums un noteikumi pievienoti protokolam uz 3 lapā. 

 

35. 

Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada domes 

2015.gada 31.jūlija saistošo noteikumu Nr. 10 

“Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” izdošanu 

(Ziņo: L.Bernarde. 

Debatēs: J.Krieviņš, J.Salmiņš, L.Kumskis) 

 

Saskaņā ar to, ka ar Krimuldas novada domes darbā ilgstoši nav nepieciešamība 

piemērot Krimuldas novada domes 2015. gada 31.jūlija saistošos noteikumus Nr.10 “Par 

Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” un novada zīmols 

“Teiksmainā Krimulda” netiek lietots, kā arī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu un 41.panta pirmās daļas 1. punktu, 

 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 2 (Jānis Eisaks,  Jānis Krieviņš)  DOME 

NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 “ Par Krimuldas 

novada domes 2015.gada 31.jūlija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Krimuldas novada 

zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Krimuldas Novada Vēstis”. 

 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.krimulda.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada 

pašvaldības administrācijas ēkā. 

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

36. 

Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

(Ziņo: I.Ķerzuma) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai 

izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības 

teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 
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Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 66. punktu pašvaldības dome 

pieņem lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts 

izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektu. Noteikumu 18.punkts 

noteic, ka Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādā, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attiecīgā plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī izvērtējot 

blakus esošo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas”  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pants noteic, 

ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 

2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši 

aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.  

Pirms ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams izstrādāt un 

apstiprināt Darba uzdevumu, kurš tika apstiprināts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 

2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” un 2020.gada 12.novembra Siguldas novada 

pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu” (Nr.14, 22§).  

Lai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izstrādātāju, Siguldas novada 

pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” 

(identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK). Iepirkuma rezultātā tika pieņemts lēmums slēgt līgumu 

ar SIA “METRUM”. Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz 2020.gada 13. oktobra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo novadu teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, ir piešķirts 

līdzfinansējums 36200  EUR apmērā un tā ir saņēmusi 50% no piešķirtā līdzfinansējuma 

18100 EUR apmērā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un  

Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei. Attiecīgi, konstatējams, 

ka “Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības 

programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK) realizācijai 

pilnībā pietiek ar valsts mērķdotācijas ietvaros šim mērķim  piešķirto finansējuma apmēru un 

papildu finansējums, kā arī vienošanās par finansējuma kārtību un apmēru no Siguldas 

novadā apvienojamām pašvaldībām šim mērķim nav nepieciešami.  

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada 11.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolēma:  

1. Virzīt jautājumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam izstrādes uzsākšanu” izskatīšanai 2021.gada janvāra Siguldas, Inčukalna, 

Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības domes sēdē. Pieņemtos minētos domes 

lēmumus Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām nekavējoties nosūtīt 

Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.  

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam 

izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju. 

3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas 

attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību domju 

priekšsēdētāji vai to vietnieki; 
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3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību izpilddirektori vai 

to vietnieki;  

3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja,  Inčukalna 

novada pašvaldības par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 

atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, 

Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.  

4. Atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "METRUM", 

reģ. Nr. 40003388748 par summu 11000,00  EUR  bez PVN un ar izpildes termiņu no 

2021.gada janvāra līdz 2021.gada oktobrim.  

5. Šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc visu Siguldas 

novadā apvienojamo novada pašvaldību domju pozitīva lēmuma pieņemšanas “Par 

Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes 

uzsākšanu”.  

Saskaņā ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 

30.oktobrī pieņemtajā  lēmumā “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu 

apstiprināšanu” iekļauto informāciju, Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 

2027.gadam izstrāde tiks uzsākta pēc Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. 

– 2045.gadam pabeigšanas. 

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

otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 21.pantu, 2014. gada 

14. oktobra Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” 6.2.apakšpunktu, kā arī Attīstības komitejas 14.01.2021. atzinumu, 

 

balsojot, ar 9 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus 

Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Juris Salmiņš, Zane Segliņa,) par, 

pret nav, atturas 4(Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Ance Pētersone, Ziedonis Skrivļa) DOME 

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādi 

saskaņā ar apstiprināto Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045.gadam Darba uzdevumu. 

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045gadam 

izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju. 

3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas 

attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils domju priekšsēdētāji vai to vietnieki, 

3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldību izpilddirektori vai 

to vietnieki,  

3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju,  Inčukalna 

novada pašvaldības par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgais darbinieks, 

Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldības 

Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.  

4. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.  
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5. Lietvedības nodaļai paziņojumu par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt Krimuldas novada pašvaldības 

tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis”. 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

37. 

Par Krimuldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

 nolikuma apstiprināšanu  

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

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

nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas), un 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas 

darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, saskaņā ar 14.01.2021.Attīstības 

komitejas atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Krimuldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu 

(saskaņā ar pielikumu). 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums  ar nolikumu pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

 

38. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”  

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā (turpmāk – komisija) 

2021.gada 11.janvārī tika izskatīts un konceptuāli atbalstīts lēmums “Par veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu SIA „Siguldas slimnīca””. Saskaņā ar komisijas 

lēmumu tika konstatēts sekojošais:  

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

2. Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu viens 

no iespējamiem veselības aprūpes finansēšanas avotiem ir pašvaldību budžeta 

finansējums saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas pieņemti veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī atsevišķu pakalpojumu izmaksu 

segšanai. 

3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 

funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 

publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 

nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, 
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ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanā. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība. 

4. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt 

tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla 

kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par 

deleģēšanu  konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas 

noteikumus. 

6. SIA „Siguldas slimnīca” 2004.gada 9.septembrī  ir reģistrēta, bet slimnīcu darbības 

jomā tās vēsture ir daudz senāka. Pašvaldību reformas rezultātā Rīgas rajona 

pašvaldība nodeva 100% slimnīcas kapitāla daļas Siguldas novada pašvaldībai, kura ir 

slimnīcas vienīgais īpašnieks.  Siguldas novada pašvaldības dome 2016.gada 16.martā 

ar lēmumu par līdzdalības  saglabāšanu (prot.Nr.4, §17) ir apliecinājusi, ka SIA 

„Siguldas slimnīca” pašvaldības administratīvajā teritorijā efektīvi nodrošina no 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu – 

veselības aprūpes nodrošināšanu. 

7. Krimuldas novadā ārpus ģimenes ārstu darba laika nav pieejams valsts apmaksāts 

pediatrs, tāpēc novada iedzīvotāji ar bērniem, ārpus ģimenes ārstu darba laika, bērnu 

saslimšanas gadījumā meklē ambulatoro palīdzību Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcā, kur tie nodrošināta neatliekamā palīdzība akūtu saslimšanu gadījumos 24 

stundu režīmā. 

8. Pediatru konsultāciju laika ārpus ģimenes ārstu darba laika – brīvdienās un svētku 

dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 nodrošināšanai no 2021.gada 

18.janvāra līdz 2022.gada 17.janvārim kopējais finanšu apmērs ir nepieciešams EUR 

26599,04 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro 4 centi), tajā 

skaitā, no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam nepieciešamais finansējuma 

apmērs ir EUR 11 728, 71 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro 71 

cents). 

9. Saskaņā ar 2020.gada 15.oktobrī parakstīto sadarbības līgumu Nr.2020/855 “Par 

Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”(turpmāk – Sadarbības līgums) 1.1. punkta B 

sadaļā noteikto ka, lai nodrošinātu Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada 

pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu 

regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanu un 

jaunveidojamās Siguldas novada pašvaldības stratēģisku un ilgtspējīgu attīstību, 

apņemas sadarboties, tai skaitā […] veselības aprūpes pakalpojumi. Nodrošinot 

pediatru konsultācijas ārpus ģimenes ārstu darba laika – brīvdienās un svētku dienās 

sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 pakalpojumu, tiktu panākts labākais 

risinājums pašvaldības iedzīvotājiem – ģimenēm ar bērniem šāda veselības aprūpes 

pakalpojuma nodrošināšanai tuvāk dzīves vietai. Nodrošinot pediatru konsultācijas 

jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamās pašvaldībās, minētā veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada 
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pašvaldības finansē no saviem budžeta līdzekļiem proporcionāli pašvaldības teritorijas 

iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju datiem:  

9.1. Siguldas novada pašvaldība maksā 53,26 % no summas 11 728,71 EUR, kas ir 

6246,71 EUR,   

9.2. Inčukalna novada pašvaldība maksā 22,91% no summas 11 728,71 EUR, kas ir 

2687,05 EUR;  

9.3. Krimuldas novada pašvaldība maksā 14,06 % no summas 11 728,71 EUR, kas 

ir 1649,06 EUR;  

9.4. Mālpils novada pašvaldība maksā 9,77 % no summas 11 728,71 EUR, kas ir 

1145,89 EUR. 

 

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

12.pantu,15.panta pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 

kā arī Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, Krimuldas 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.01.2021. atzinumu un Finanšu 

komitejas 20.01.2021. atzinumu, 

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumam - pediatra konsultāciju 

pieejamības nodrošināšanai SIA “Siguldas slimnīca” laika posmā no 2021.gada 

1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika 

1649,06 euro (Viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro 06 centi) apmērā, 

kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca”  par pašvaldības autonomās 

funkcijas – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu, nosakot pediatra 

pieejamības nodrošināšanu brīvdienās un svētku dienās no plkst.10:00 līdz 16:00. 

3. Uzdot Krimuldas novada Lietvedības nodaļai pēc deleģēšanas līguma 

parakstīšanas piecu darbdienu laikā publicēt to Krimuldas novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

4. Uzdot Krimuldas novada Lietvedības nodaļai par šo lēmumu informēt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

 

39. 

Par Valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2021.gadam pašvaldību  izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

(Ziņo: A.Meistere) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 

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

programmas”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” un likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” 
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balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

 

1. 2021.gadam Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Krimuldas Mūzikas un Mākslas 

skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 106052 (viens simts seši tūkstoši 

piecdesmit divi eiro un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

 

1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 92793.35 (deviņdesmit 

divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs eiro  un 35  centi); 

1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi EUR 266.95(divi simti sešdesmit seši 

eiro  un  95 centi); 

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

darba algas likmes palielināšanai EUR 12991.70 (divpadsmit  tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit viens eiro un 70 centi). 

2. 2021.gadam Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas 

un Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 14960 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit eiro un  00 centi) apmērā, t.sk.: 

 

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 13122.29 (trīspadsmit 

tūkstoši viens simts divdesmit divi eiro un 29  centi); 

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

darba algas likmes palielināšanai EUR 1837.71 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit 

septiņi eiro un 71 cents). 

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

tiks izlietota šiem mērķiem. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.43 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 16. februārī  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde  16.februārī plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 11.februārī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.februārī plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 26.februārī. 1000. 

 
 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


