
 

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 

26.02.2021. Nr.2 

 

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: 

Nauris Bokšs, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis, 

Gatis Megris tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu,  

Ance Pētersone tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Juris Salmiņš, 

Ziedonis Skrivļa. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Zane Berdinska- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Ingus Kauliņš- tiešo darba pienākumu dēļ,  

Zane Segliņa- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Mārtiņš Zemītis- nav zināms.  

 

Sēdē piedalās: 

Laimonis Ozols - izpilddirektors, 

Vilnis Krišjānis- izpilddirektora vietnieks tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 

Anita Viškere- Nekustamo īpašumu un zemes lietu speciāliste tiešsaistē, izmantojot 

komunikācijas platformu ZOOM, 

Ilze Urtāne- teritorijas plānotāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Daiga Gailīte - Juridiskās nodaļas vadītāja, 

Māra Steķe- Būvvaldes vadītāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Linda Bernarde- projektu vadītāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Inga Ķerzuma – Attīstības nodaļas vadītāja, 
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Sarmīte Kauliņa- Lēdurgas Dendroparka vadītāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM,  

 

 

Pēc priekšsēdētāja Linarda Kumska priekšlikuma, iebalsot darba kārtībā: 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis 

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

29. Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu 

apstiprināšanu 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis 

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

 

30. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā „Par 

amatalgām” 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis 

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

31. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 005 0129, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

3. Par nekustamā īpašuma  “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  

kadastra Nr. 6656 002 0709, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

4. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu nekustamajā 

īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

5. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Mežs pie Jaunātnēm”, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

6. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Lejiņas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: 

D.Gailīte) 

7. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

8. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi  “Garāža Nr. 3”, Inciemā  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte) 

9. Par nekustamā īpašuma  atsavināšanas procesa uzsākšanu (Ziņo: A.Viškere) 

10. Par atsavināšanas ierosinājumu (Ziņo: A.Viškere) 

11. Par zemes iznomāšanu (Ziņo: A.Viškere) 

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

domājamai daļai (Ziņo: A.Viškere) 
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13. Par grozījumiem  Krimuldas novada domes 2020.gada 25.septembra lēmumā 

“Par  Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas 

plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus” (Ziņo: I.Urtāne) 

14. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai (Ziņo: A.Viškere) 

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

16. Par  dzīvokļa izīrēšanu (Ziņo: A.Viškere) 

17. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā “Par zemes 

nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 14.p.) (Ziņo: D.Gailīte) 

18. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā “Par 

zemes nomas līguma pagarināšanu” (prot. Nr. 1, 15.p.) (D.Gailīte) 

19. Par grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par atbalstu 

ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku” (prot. 

Nr. 1, 20.p.) (Ziņo: D.Gailīte) 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021.gadā (Ziņo: 

D.Gailīte) 

21. Par Krimuldas novada būvvaldes 2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 21 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielviešas”, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads” ( Ziņo: L.Kumskis) 

22. Par Krimuldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu ( Ziņo: L.Kumskis) 

23. Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada 

pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta 

apstiprināšanu” (Ziņo: D.Gailīte, L.Ozols) 

24. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu (Ziņo: L.Ozols)  

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

26. Par aizdevuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības 

investīciju projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem Krimuldas novadā”  (Ziņo: I.Ķerzuma) 

27. Par konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu (Ziņo: 

L.Bernarde) 

28. Par finansējumu  projektu pieteikumiem “Par Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām) (Ziņo: I.Ķerzuma) 

29. Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu 

apstiprināšanu (Ziņo: S.Kauliņa) 

30. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā „Par 

amatalgām” (Ziņo: S.Kauliņa) 

31. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā ( D.Gailīte) 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols) 

 

 Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

aktivitātēm pašvaldībā. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma  “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 

apzīmējums 6656 005 0129, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte, 
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Debatēs: Z.Skrivļa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,73 ha platībā, kadastra apzīmējums 

6656 005 0129, rakstiskā izsole notika saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu un Krimuldas novada domes 2020. gada 18. decembra lēmumu (prot. Nr.17, 3.p.) “Par 

nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu 

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

noteikumos noteiktajā termiņā nekustamā īpašuma  “Rītņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsolei slēgtās aploksnēs saņemti divi 

piedāvājumi. 2021. gada 2. februāra izsolē, atverot piedāvājumus, konstatētas piedāvātās 

cenas: 

1. Dalībnieks Nr.1, piedāvātā cena 5 600 EUR. 

2. Dalībnieks Nr.2, piedāvātā cena 5 650 EUR. 

Izsolē visaugstāko cenu piedāvāja un tiesības uz Nekustamo īpašumu ieguva  

dalībnieks Nr.2 (divi) Sandis Zvidriņš. Izsoles protokols Nr.3 apstiprināts Izsoļu komisijas 

sēdē 05.02.2021. (protokols Nr.4, 1.p.). Izsoles dalībniece Nr.1 Santa Bērziņa reizē ar 

piedāvājumu iesniegusi iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Nekustamo 

īpašumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta pirmo daļu, 

pamatojoties uz likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantā noteiktajām 

pirmpirkuma tiesībām uz lauksaimniecības zemi kā zemes nomniekam. Santai Bērziņai  ir 

likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz 

lauksaimniecības zemi kā zemes nomniekam, jo tā nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi 

un zemes nomas līgumu ir reģistrējusi pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas 

dienas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta pirmajā daļā noteikts: “Ja 

izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šā likuma 4. panta ceturtajā daļā, tā var iegūt 

publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no 

izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles 

noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība”. 

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

14. panta pirmo daļu, Krimuldas novada domes 2020. gada 18. decembra sēdē (prot. Nr.17, 

3.p.). apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu 

komisijas 2021. gada 5. februāra sēdes protokola Nr. 4, 1.p., 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis 

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

 

1. Apstiprināt 2021. gada 2. februāra Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējums 6656 005 0129, 

1,73 ha kopplatībā, izsoles rezultātus: 

1.1.  apstiprināt izsolē nosolīto augstāko cenu 5 650 EUR (pieci tūkstoši seši simti 

piecdesmit euro), 

1.2.  atzīt par izsoles uzvarētāju Sandi Zvidriņu, [..] 

2. Paziņot pirmpirkuma tiesīgajai personai Santai Bērziņai, [..] par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par nekustamā īpašuma  “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  

kadastra Nr. 6656 002 0873, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 6656 

002 0709, rakstiskā izsole notika saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

un Krimuldas novada domes 2020. gada 18. decembra lēmumu (prot. Nr.17, 2.p.) “Par 

nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  

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

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nekustamā īpašuma  “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsolei slēgtās aploksnēs saņemti divi 

piedāvājumi. 2021. gada 2. februāra izsolē, atverot piedāvājumus, konstatētas piedāvātās 

cenas: 

1. Dalībnieks Nr.1, piedāvātā cena 9 700 EUR. 

2. Dalībnieks Nr.2, piedāvātā cena 8 800 EUR. 

un par izsoles uzvarētāju atzīts augstākās cenas piedāvātājs dalībnieks Nr.1 Arnis Rostoks. 

Izsoles protokols Nr.2 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 02.02.2021. (protokols Nr.3, 1.p.). 

Arnis Rostoks ir iemaksājis 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 18. decembra sēdē (prot. Nr.17, 2.p.). apstiprināto 

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

2. februāra sēdes protokola Nr.3, 1.p., 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis 

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

1. Apstiprināt 2021. gada 2. februāra Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 6656 002 0873, 

2,78 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

pārdošanu ar Arni Rostoku[..] par 9700 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti euro). 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

4. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu nekustamajā īpašumā 

“Mežs pie Dūmiņiem” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte, 

Debatēs: Z.Skrivļa, N.Bokšs) 

 

Deputāts Gatis Megris pieslēdzies tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, ZZDats izstrādāto elektronisko balsošanas sistēmu. 
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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, 2021. gada 11. februāra Attīstības komitejas 

atzinumu, 

 

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

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

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

 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošās 2 (divas) cirsmas ar kopējo platību 2,85 ha, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, ar kadastra Nr. 8068 002 0223, un noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 

1. cirsmai 1,53 ha platībā (1. kvartāla 2., 3., 4. nogabals) 18 840 EUR (astoņpadsmit 

tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi), un 2. cirsmai 1,32 ha platībā 

(1. kvartāla 5. nogabals) 6 770 EUR (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 

00 centi), kura sastāv no vērtējuma, cirsmu sagatavošanas un augošo koku kvantitātes 

un kvalitātes noteikšanas izmaksām. 

2. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas  – meža cirsmu 

nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

rakstiskās izsoles noteikumus. 

3. Izsoli veikt līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

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. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Mežs pie Jaunātnēm”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

pie Jaunātēm”, kad. Nr. 8068 008 0192, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 008 0192, 

platība 2,21 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000598031. 

Krimuldas novada dome 2020. gada 27. martā pieņēma lēmumu “Par  meža zemes  

“Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanas procesa 

uzsākšanu” (prot. Nr.6, 9.p.). 

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

platības 2,21 ha, meža zeme aizņem 2,01 ha un mežaudzes vērtība saskaņā ar Valsts mežu 

dienesta datiem sastāda 2209 EUR. 

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

3600 EUR un saskaņā ar Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības 2020. gada 

17. februāra vērtējumu tirgus vērtība ir 1190,04 EUR.  

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 
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izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome 

nekonstatē, ka īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm. Racionālākais un 

lietderīgais izmantošanas veids būtu tā nodošana atsavināšanai. Likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības 

īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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 ar nosaukumu “Mežs pie Jaunātēm” nav nepieciešama pašvaldības 

funkciju veikšanai un nododama atsavināšanai izsolē. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 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, bet otrajā daļā 

noteikts, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā ir teikts, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo 

īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu-

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

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

noteiktajā kārtībā.  

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

atsavināma publiskas personas manta” 11.5. punkts noteic, ka atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona 

pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās 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. panta 

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

daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. 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,  2021. gada 11. februāra Attīstības 

komitejas atzinumu, 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežs pie Jaunātnēm”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra Nr. 8068 008 0192, kopējā platība 

2,21 ha, noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 5060 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit 

euro un 00 centi), kura sastāv no vērtējuma, cirsmu sagatavošanas un augošo koku 

kvantitātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām. 

2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma – meža zemes „Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā rakstiskās izsoles noteikumus. 

3. Izsoli veikt līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.  
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5. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums  un noteikumi pievienoti protokolam uz 11 lapām. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Lejiņas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

  (Ziņo: D.Gailīte) 

 

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.  

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 Inai Timofejevai un 

Līgai Ločai, katrai ½ domājamās daļas apmērā. 

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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).   

Krimuldas novada dome 2021.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu “Par atsavināšanas 

procesa uzsākšanu īpašumam “Lejiņas”, Lēdurgas pagastā Krimuldas novadā” (prot. Nr.1, 

10.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 3.februāra vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība 

ir 7300 EUR.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

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

atsavināšanas likuma 2.1 panta trešo daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Ministru kabineta 

01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.5.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Lejiņas”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0475, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0475, platība 1,96 ha.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 7440 EUR (kas sastāv no 

SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 7300 EUR un administratīvajām 

izmaksām (vērtētāju izmaksām)). 

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

izsoli. 

4. Apstiprināt īpašuma “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 

Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā 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 13 lapām. 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

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.  

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 Initai Krūmiņai ¼ domājamās 

daļas apmērā, Jānim Krūmiņam, Reinim Krūmiņam, Uldim Krūmiņam, Zanei Laperei, katram 

3/16 domājamo daļu apmērā. 

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. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- Atsavināšanas 

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

http://www.krimulda.lv/
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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. 

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. 

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).  

Krimuldas novada dome 2021.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu “Par atsavināšanas 

procesa uzsākšanu īpašumam “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā” (prot. 

Nr.1, 12.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 3.februāra vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība 

ir 1400 EUR.  

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

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

atsavināšanas likuma 2.1 panta trešo daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Ministru kabineta 

01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.5.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Sprīdīši”, Lode, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0113, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 006 0113, platība 0,5458 ha.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 1540 EUR (kas sastāv no 

SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 1400 EUR un administratīvajām 

izmaksām (vērtētāju izmaksām)). 

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

izsoli. 

4. Apstiprināt īpašuma “Sprīdīši”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles 

noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 

Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā 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 12 lapām. 

http://www.krimulda.lv/
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8.  

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi  “Garāža Nr. 3”, Inciemā  Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte, 

Debatēs: J.Krieviņš, N.Bokšs, J.Salmiņš, A.Viškere.) 

 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma datiem, 

Krimuldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar  adresi “Garāža Nr. 3”, Inciems, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr.  8068 005 0303. 

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 0,0113 ha platībā, kad. apz. 8068 005 0303, 

un uz zemes vienības esošās garāžu ēkas, kad. apz. 8068 005 0303 001, kas nav iznomāta.  

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

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk Teritorijas plānojums) Grafisko daļu 

“Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte”, īpašums  “Garāža Nr. 3”, Krimuldas 

pagasta Inciemā, atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā R). 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu, īpašumu nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm autonomo 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, 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 

lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona 

pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu 

atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu.  

Krimuldas novada dome 2020.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma  ar nosaukumu  un adresi  “Garāža Nr. 3”, Inciemā  Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.17, 9.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 4.februāra vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība 

ir 1900 EUR.  

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

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

atsavināšanas likuma 2.1 panta trešo daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Ministru kabineta 

01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.5.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 
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balsojot, ar 11 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu un 

adresi “Garāža Nr. 3”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 

8068 005 0303, kas sastāv no vienas zemes vienības platībā 0,0113 ha.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 2040 EUR (kas sastāv no 

SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības 1900 EUR un administratīvajām 

izmaksām (vērtētāju izmaksām)). 

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

izsoli. 

4. Apstiprināt Nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi „Garāža Nr. 3”, Inciemā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā rakstiskās izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas 

Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā 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 nekustamā īpašuma  atsavināšanas procesa uzsākšanu  

(Ziņo: A.Viškere, 

Debatēs: Z.Skrivļa, N.Bokšs.) 

 

 

1& 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Ezerlauciņi”, kad. Nr. 6656 002 0862, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0860, 

platība 1,63 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000. Krimuldas novada domē 2021.gada 2. februārī saņemts 

Alvja Bērziņa nekustamā īpašuma atsavināšanas iesniegums, reģ. ar Nr. 2021/9-11-183. 

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

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

Lauksaimniecības ( L)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

Ar Krimuldas novada domes 2017.gada 28.aprīļa lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldība piederošām un piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām” (protokols Nr. 5, 10.p), 

noteikts, ka zemes vienība “Ezerlauciņi”, kad. apz. 6656 002 0860, kas pirms sadalīšanas ir 

bijusi daļa no zemes vienības “Mežezeri”, nododama atsavināšanai.   

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

http://www.krimulda.lv/
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Īpašums “Ezerlauciņi”, kad. Nr. 6656 002 0862,  robežojas ar īpašuma “Ezeriņi” 

zemes vienību ar kad. apz. 6656 002 0160, īpašuma “Rumbiņas” zemes vienību ar kad. apz. 

6656 002 0720 un Krimuldas novada pašvaldībai   īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošām 

zemes vienībām ar kad. apz. 6656 002 0536 un 6656 002 0861.  

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. 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” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 

11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Ezerlauciņi”, kad. apz. 6656 002 0860, 

platība 1,63 ha ir starpgabals un  nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

6656 002 0862, kopējā platība 1,63 ha. 
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3. Īpašuma “Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi. 

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

“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0862,  novērtējumu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

2& 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Grodi”, kad. Nr. 6656 002 0431, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0431, 

platība 1,59 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609754. 

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

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

Lauksaimniecības ( L)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

Ar Krimuldas novada domes 2017.gada 28.aprīļa lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldība piederošām un piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām” (protokols Nr. 5, 10.p), 

noteikts, ka zemes vienība “Grodi”, kad. apz. 6656 002 0431, nododama atsavināšanai. 

Īpašuma “Grodi” zemes vienībai nav pieslēguma pašvaldības ceļam. 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Grodi”, kad. Nr. 6656 002 0431,  robežojas ar īpašuma “Kalmes” zemes 

vienību ar kad. apz. 6656 002 0433,  īpašuma  “Noras” zemes vienību ar kad. apz. 6656 002 

0098, īpašuma “Uplejas” zemes vienību ar kad. apz. 6656 002 0229 un   īpašuma 

“Jaunbliešķi”  zemes vienību ar  kad. apz. 6656 002 0186, īpašuma “Tilgaļi” zemes vienību ar 

kad. apz. 6656 002 0438.  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. Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā 

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

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.  

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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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” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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, 44.panta astotās daļas 1.punktu, 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Grodi”, kad. apz. 6656 002 0431, platība 

1,59 ha ir starpgabals un  nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Grodi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 

0431, kopējā platība 1,59 ha. 

3. Īpašuma “Grodi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- pārdošana 

izsolē ar pretendentu atlasi. 

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

“Grodi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0431,  novērtējumu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3& 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Jaunlodītes”, kad. Nr. 6656 006 0268, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 006 0269, 

platība 13,03 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000609681. 

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

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

Lauksaimniecības (L)  teritorijā.  

Ar Krimuldas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumu “Par  zemes  

starpgabalu piederību pašvaldībai Krimuldas novada Lēdurgas pagastā” (protokols Nr.10, 

4.p.), noteikts, ka zemes vienība Starpgabals Lēdurgā-13,  kadastra apz. 6656 006 0072, 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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platība 3,5 ha un zemes vienība Starpgabals Lēdurgā-14, kadastra apz. 6656 006 0189, platība 

7,6 ha, ir piekrītošas Krimuldas novada pašvaldībai. Ar Krimuldas novada domes Būvvaldes 

2020.gada 27.maija lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo 

īpašumu sadalīšanu un apvienošanu ” (protokols Nr.10, 26.p.),  zemes vienības ar kad. apz. 

6656 006 0072(sttarpgabals Lēdurga 13) un  kad. apz. 6656 006 0189 (starpgabals Lēdurga -

14) apvienotas ar īpašuma “Jaunlodītes”, kad. Nr. 6656 006 0219, zemes vienību, kad. apz. 

6656 006 0219,  izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov. un  platību  13,16 ha. 

Minētās zemes vienības iznomātas zemnieku saimniecībai “Ozoliņi”, reģ .Nr. 

46601004375, 2015.gada 1.jūnija līgums Nr. 17-17/1-37. 2019.gada 14.novembrī Krimuldas 

novada domē saņemts Voldemāra Logina iesniegums, kurā lūgts nodot atsavināšanai iepriekš 

minētās zemes vienības. 

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.  

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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.  

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

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

noteiktajā kārtībā.  

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

publiskas personas manta” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra 

atzinumu, 

 

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

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

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

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Jaunlodītes”, kad. apz. 6656 006 0269, 

platība 13,03 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  
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2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

6656 006 0268,  kopējā platība 13,03 ha. 

3. Īpašuma “Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē. 

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

“Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 006 0268, novērtējumu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4& 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Mazezeriņi”, kad. Nr. 6656 002 0536, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0536, 

platība 0,7001 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609917.  

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

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

Lauksaimniecības ( L)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

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

lietošanas tiesību izbeigšanos Vairim Zariņam” (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 13), noteikts ka 

zemes vienība ar nosaukumu “Kokzāģētava”,  kadastra apz. 6656 002 0536, platība  0,65 ha,  

ir piekrītoša Lēdurgas pagasta pašvaldībai. Ar Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija 

lēmumu ”Par zemes gabala atzīšanu par starpgabalu” (protokols Nr.6, 10.p.), noteikts, ka 

zemes gabals ir stargabals un piekrīt Krimuldas novada pašvaldībai un  īpašumam mainīts 

nosaukums no “Kokzāģētava” uz “Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Mazezeriņi”, kad. Nr. 6656 002 0536,  robežojas ar īpašuma “Rumbiņas” 

zemes vienību ar kad. apz. 6656 002 0720 un Krimuldas novada pašvaldībai   īpašumā un 

tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām ar kad. apz. 6656 002 0860 un 6656 002 0861.  

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 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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to izsolē ar pretendentu atlasi, var notikt tikai tad, ja ir paredzēti mantas turpmākās 

izmantošanas nosacījumi. 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” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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, 44.panta astotās daļas 1.punktu 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienības ar nosaukumu “Mazezeriņi”, kad. apz. 6656 002 0536, 

platība 0,7001 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

6656 002 0536, kopējā platība 0,7001 ha. 

3. Īpašuma “Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi. 

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

“Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0536,  novērtējumu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5& 

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

deputāts Nauris Bokšs nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

pie Palejām”, kad. Nr. 8068 007 0482, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0482, 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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platība 6,91 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000188681. 

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

platības meža zeme aizņem 5,52 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1,16 ha.  

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)  un Lauksaimniecības (L) teritorijā.  

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 “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ir 

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai un paturama pašvaldības rīcībā. 2019. un 

2020.gadā īpašumā “Mežs pie Palejām” ir notikušas  vairākas cirsmu izsoles, kuru rezultātā 

izcirsti koki apmēram 90% apmērā no kopējās mežaudzes. Turpmākajos gados būs jāiegulda 

ievērojami līdzekļi meža atjaunošanā. 

2021.gada 5.februārī saņemts Naura Bokša iesniegums, kurā tiek lūgts izskatīt iespēju 

nodot atsavināšanai šo zemes īpašumu piemērojot starpgabala statusu. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas un Valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem īpašumam “Mežs pie Palejām” ir piekļuve pa ceļa servitūtu (no valsts autoceļa P6 

“Saulkrasti-Sēja-Ragana”  īpašumos “Kalnazaltes”, kad. apz. 8068 007 0432  un “Kalnrozes”, 

kad. apz. 8068 007 0185 (zemesgrāmatā atzīmes veidā noteikts ceļa servitūts),  īpašumā 

“Birstalas”, kad. apz. 8068 007 0393, kur zemesgrāmatā atzīmes veidā noteikts ceļa servitūts 

par labu īpašumiem Palejas, Jaunpalejas un Ezergaiļi. 

Pašvaldībai piederošā īpašuma “Mežs pie Palejām” robeža iet pa ceļa servitūta vidu (ar 

īpašumu Birstalas) un  zemesgrāmatā atzīmes veidā noteikts servitūts-tiesība uz braucamu ceļu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) 

apakšpunktā noteikto, 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). 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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. 

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

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

noteiktajā kārtībā.  

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

publiskas personas manta” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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 
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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,  Attīstības komitejas 2021.gada 

11.februāra atzinumu, 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, 

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

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

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Krimulda 

nov., kad. Nr. 8068 007 0482, platība 6,91 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

veikšanai. 

2. Uzsākt  atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

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

kopējā platība 6,91 ha. 

3. Īpašuma “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei aktualizēt īpašuma “Mežs pie 

Palejām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,meža inventarizācijas lietu. 

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

“Mežs pie Palejām”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0482, 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem.  

6. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

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

deputāts Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

6& 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Pie 

Vecbiseniekiem”, kad. Nr. 8068 009 0492,  sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 009 

0489, platība 1,89 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609629 

Ar Krimuldas novada domes 2014.gada 29.augusta  lēmumu „Par zemes piekritību ” 

(protokols Nr.9, 4.p), noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0397, 3,66 

ha platībā ir starpgabals un piekrīt pašvaldībai. Ar Krimuldas novada Būvvaldes 2019.gada 

12.septembra lēmumu “Par  īpašuma ar kad. Nr. 8068 011 0094,  Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., sadalīšanu ” (protokols Nr. 17, 30.p.) zemes vienība ar kad. apz. 8068 009 0397 ir 

sadalīta, izdalot Krimuldas novada pašvaldības ceļu Birznieki-Kalna Meldrīši, kad. apz. 8068 

009 0490.  Atdalītās zemes vienības ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem” kadastra 

apzīmējums 8068 009 0489,  lietotājs ir Krimuldas novada pašvaldība. Zemes vienība nav 

iznomāta.  

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

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

Lauksaimniecības (L)  teritorijā.  Saskaņā ar 2017.gada  28.aprīļa Krimuldas novada domes 

lēmumu “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes 

izmantošanas iespēju izvērtējumu”, protokols Nr. 5, p.10, noteikts ka zemes vienība ar kad. 

apz. 8068 009 0397 nododama atsavināšanai.  

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

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Pie Vecbiseniekiem”, kad. Nr. 8068 009 0492,  robežojas ar īpašuma 

“Vecbisenieki”, zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0177, īpašuma  “Lejasbisenieki” zemes 

vienībām  ar kad. apz. 8068 009 0183 un 8068 009 0184, īpašuma “Kalna Raudas” zemes 

vienību ar kad. apz. 8068 009 0346 un   īpašuma “Šveices”  zemes vienību ar  kad. apz. 8068 

009 0072.   

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. 

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. 

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

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

noteiktajā kārtībā.  

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

publiskas personas manta” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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, 44.panta astotās daļas 1.punktu, 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem”, kad. apz. 8068 009 

0489, platība 1,89 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kad. Nr.  8068 009 0492, kopējā platība 1,89ha. 

3. Īpašuma “Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma “Pie 

Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 009 0492, 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Ūdensrozes”, kad. Nr. 6656 005 0118, sastāv no divām zemes vienībām ar kad. apz. 6656 

005 0116, platība 19,11 ha un kad. apz. 6656 005 0118, platība 2,16 ha.  Īpašuma tiesības 

nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

10000060412. 

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

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

Lauksaimniecības (L)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada domes  28.09.2012. lēmumu „Par zemes  lietošanas 

tiesību izbeigšanu un zemes piekritību”, protokols Nr.13, p.3, &2,  noteikts, ka Aigaram 

Zariņam tiek izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz  zemi “Ūdensrozes” 21,27 ha platībā un  

zemes vienības  ir piekrītošas Krimuldas novada pašvaldībai. 01.12.2012. starp Krimuldas 

novada domi un Aigaru Zariņu noslēgts zemes nomas līgums par zemes “Ūdensrozes” nomu, 

kas spēkā līdz 31.12.2022. 04.02.2021. ir saņemts Aigara Zariņa iesniegums ar lūgumu nodot 

atsavināšanai zemes vienību 2,16 ha platībā. 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā 

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

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

līgums. 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.  

Atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, saskaņā ar Atsavināšanas 

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

noteiktajā kārtībā.  

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 11.5.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.panta 

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

1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta piekto un sesto 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 

11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 005 0118,  

zemes vienībai ar kad. apz. 6656 005 0118, platība  2,16 ha. 

2. Īpašuma “Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienības ar kad. apz. 

6656 005 0118,  atsavināšanas veids- pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi.. 

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

“Ūdensrozes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 005 0118,  zemes 

vienības ar kad. apz. 6656 005 0118, platība 2,16 ha , 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. 
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Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Vaivariņi”, kad. Nr. 6656 001 0014, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 001 0161, 

platība 2,48 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609876.  

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

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

Lauksaimniecības ( L)  teritorijā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2020.gada 9.aprīļa lēmumu „Par  zemes  

piekritību Krimuldas novada pašvaldībai”, protokols Nr. 7, 3.p. noteikts, ka zemes vienība ir 

starpgabals un piekrīt Krimuldas novada  pašvaldībai. Ar Krimuldas novada Būvvaldes 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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2021.gada 28.janvāra lēmumu, protokols Nr.2, 24.p.,  zemes vienībai ar kad. apz. 6656 001 

0161 piešķirts nosaukums “Vaivariņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Vaivariņi”, kad. Nr. 6656 001 0014,  robežojas ar īpašuma “Vaivari” zemes 

vienību ar kad. apz. 6656 001 0064, valsts autoceļu V129 Alkšni-Lēdurga-Ausmas-Mārstagi 

un Limbažu novadu. 

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. 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” 11.5.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.panta 

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

apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta piekto un sesto 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

 

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

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienības ar nosaukumu “Vaivariņi”, kad. apz. 6656 001 0161 

platība 2,48 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 
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2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Vaivariņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 

001 0014, kopējā platība 2,48 ha. 

3. Īpašuma “Vaivariņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- pārdošana 

izsolē ar pretendentu atlasi. 

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

“Vaivariņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 001 0014,  novērtējumu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Veckalnieši”, kad. Nr. 8068 004 0034, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 004 0080, 

platība 0,56 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609698. 

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

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

Lauksaimniecības  (L)  teritorijā. Zemes vienība nav iznomāta. 

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 2017.gada 28.aprīļa lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldība piederošām un piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām” (protokols Nr. 5, 10.p), 

noteikts, ka zemes vienība “Veckalnieši”, kad. apz. 8068 004 0080, nododama atsavināšanai. 

Īpašuma “Veckalnieši” zemes vienībai ir pieslēgums pašvaldības ceļam “Apšenieki-Zutiņi” 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā  daļa noteic, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. 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 5.panta 

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

atsavināšanas veids. 

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 pirmo daļu, publiskas personas zemi var 

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

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

publiskas personas manta” 11.5.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. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

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

4.panta pirmo daļu, 5.panta piekto daļu,  8.panta otro daļu, 44.panta pirmo 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,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra 

atzinumu, 

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

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienības ar nosaukumu “Veckalnieši”, kad. apz. 8068 004 0080, 

platība 0,56 ha, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

8068 004 0034, kopējā platība 0,56 ha. 

3. Īpašuma “Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē. 

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

“Veckalnieši”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 004 0034, 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Zeme 

pie Lojas”, kad. Nr. 8068 007 0051, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0295, 

platība 3,35 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609360. 

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

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

Lauksaimniecības  (L)  teritorijā. Zemes gabals nav apbūvējams. 

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 2017.gada 28.aprīļa lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldība piederošām un piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām” (protokols Nr. 5, 10.p), 

noteikts, ka zemes vienība “Zeme pie Lojas”, kad. apz. 8068 007 0295, nododama 

atsavināšanai. Īpašuma “Zeme pie Lojas” zemes vienībai nav piekļuves no valsts vai 

pašvaldības ceļa 

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Īpašums “Zeme pie Lojas”, kad. Nr. 8068 007 0051,  robežojas ar īpašuma “Ložas”, 

zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0294, īpašuma  “Dailes” zemes vienību ar kad. apz. 8068 

007 0627, īpašuma “Kalnložas” zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0327. un   īpašuma 
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“Pauskas”  zemes vienību ar  kad. apz. 8068 007 0190.  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” 11.5.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.panta 

pirmās daļas 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, 5.panta piekto un 

sesto daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, 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 11 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”, kad. apz. 8068 007 0295, 

platība 3,35 ha ir starpgabals un nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības nekustamajam 

īpašumam ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 

Nr. 8068 007 0051, kopējā platība 3,35 ha. 
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3. Īpašuma “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  atsavināšanas veids- 

pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi. 

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

“Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0051, 

novērtējumu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem.  

5. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības domes Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas 

procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

10. 

Par atsavināšanas ierosinājumu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS,  2021.gada 19.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 

20.janvāriī, Nr. 2021/9-10-103),  kurā tiek lūgts nodot atsavināšanai   zemes gabalu “Zeme 

pie Sudrabrasām”,  kad. apz. 8068 005 0267, platība 0,31 ha,   DOME  KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar kad, apz. 

8068 005 0267,  ir piekrītoša Krimuldas novada pašvaldībai, 2009.gada 23.decembra  

Krimuldas novada domes lēmums, protokols Nr. 10, 5.p. Zemes vienība nav uzmērīta, 

īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zeme ir iznomāta līdz 2024.gada 

1.janvārim. 

 
 

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

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk Teritorijas plānojums) Grafisko daļu 

“Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte”, īpašuma zemes vienība ar kad. apz. 

8068 005 0267,  atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L2), ko nosaka ciemu teritorijās, 

lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu 
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izmantošanu lauksaimnieciskai darbībai, bet tālākā perspektīvā iespējama teritorijas 

kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve un 

teritorijas izmantošana. 

3. 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. 

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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. 

5. 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.  

6. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, publisku personu mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

7. Saskaņā ar 2017.gada  28.aprīļa Krimuldas novada domes lēmumu “Par Krimuldas 

novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas 

iespēju izvērtējumu”, protokols Nr. 5, p.10, noteikts ka zemes vienība ar kad. apz. 

8068 005 0267 nav nododama atsavināšanai, bet ir paturama  pašvaldības īpašumā. 

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

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

4.panta pirmo daļu,  2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada domes saistošo noteikumi Nr.5 

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

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

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

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

1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Zeme pie Sudrabrasām”, Inciemā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0267, platība 0,31 ha, nav 

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  

2. Iekļaut zemes vienību “Zeme pie Sudrabrasām”, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., kad. apz. 8068 005 0267, platība 0,31 ha, 2021.gada uzmērāmo zemes gabalu 

sarakstā. 

3. Lēmumu par atsavināšanas uzsākšanu pieņemt pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas 

Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatā. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

11. 

Par zemes iznomāšanu  

 (Ziņo: A.Viškere) 
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Izskatot PERSONAS 2021.gada 25.janvāra iesniegumu, reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2021.gada 26.janvāri ar Nr. 2021/17-10-142,   par 2016.gada 4.marta zemes nomas 

līguma Nr.17-6/3 pagarināšanu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē “Bebri” un 

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

daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 19.06.2018. 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” 3.3.punktu,  Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra 

atzinumu, 

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

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

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

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

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

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 001 0070, 1,94 ha platībā, 

palīgsaimniecības vajadzībām. 

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. 

 

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,  2021.gada 1.februāra iesniegumu, kas reģistrēts 2021.gada 

3.februārī ar nr. 2021/9-11-182,  par zemes nomas līguma Nr. 67-2014  pagarināšanu par 

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” 3.2.punktu, 2021.gada 11.februāra Attīstības komitejas 

atzinumu,   

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

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

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

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

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 



31 

 

“Ausekļi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0311, zemes daļu 0,55 

ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām”. 

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

par 10 EUR.  

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots. 

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 6.janvāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē Turaidas ielā 10, Inciemā, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.,  uz kuras atrodas viņam piederoši šķūnīši un siltumnīca, 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 11.janvāra  Attīstības komitejas 

atzinumu, 

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

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

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

1. Ar 2021.gada 1.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 1 gadu  Krimuldas novada 

pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar adresi Turaidas iela 10, Inciems,  

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0365, zemes daļu 1/5 domājamās 

daļas apmērā no 0,15 ha, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

 

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. 

 

 

12. 
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Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatījusi  PERSONAS, 2021.gada 26.janvāra  iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 

2.februārī, Nr. 2021/9-10-174) par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 

privatizētā dzīvokļa Meistaru ielā 5-4, 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.4 Meistaru ielā 5, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 

1999.gada 30.septembrī ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 258 A4. 

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 Meistaru iela 

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

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

5. [..] 

 

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 11.februāra 

atzinumu,  

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

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

Salmiņš, 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. 4, kad. Nr. 8068 900 

0009,  īpašniecei   [..], atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 584/7098 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 584/7098 domājamām daļām. 
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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. 

 

13. 

Par grozījumiem  Krimuldas novada domes 2020.gada 25.septembra lēmumā “Par  

Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas plānojumā 

noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” 

(Ziņo: I.Urtāne) 

 

Ar Krimuldas novada domes 2020.gada 25.septembra lēmumu tika uzsākta 

lokālplānojuma “Par Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas 

plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 

(prot.Nr.14., 20. p.) izstrāde, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un 

attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības 

teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un 

apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, tādejādi nodrošinot 

ilgtspējīgu vides attīstību. 

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi un izstrādājot lokālplānojuma risinājumu aprakstu un 

teritorijas turpmākās attīstības nosacījumus, konstatēts, ka lokālplānojuma teritorijā ietilpstošo 

nekustamo īpašumu “Rieti”, “Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā sastāvā ietilpstošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0038 un 

platību 0,1809 ha, 8068 006 0040 un platību 0,1381 ha, 8068 006 0035 un platību 0,168 ha, 

80680060031 un platību 0,2 ha nav nepieciešams mainīt teritorijas plānojumā noteikto 

funkcionālo zonējumu Lauksaimniecības teritorija (L), kā arī tika konstatēts, ka 

lokālplānojuma teritorijā atrodas vēl viens pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošs nekustamais 

īpašums “Ceļš gar Rietiem”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0055 ar platību 0,0080 ha.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 

14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 75.punktu un Attīstības komitejas 2021. gada 11. februāra atzinumu (prot. 

Nr.2.,30), 

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

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

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

1. Grozīt Krimuldas novada domes 2020.gada 25. septembra lēmuma “Par Turaidas 

skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas plānojumā noteikto 

funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” 1. un 2. 

punktu. 

2. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 
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“Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

8068 006 0048, 8068 006 0042 un 8068 006 0055 funkcionālā zonējuma maiņai no 

Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves 

teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) 

teritoriju, saglabājot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0038, 

8068 006 0040, 8068 006 0035, 80680060031 līdzšinējo Lauksaimniecības teritorijas 

(L) funkcionālo zonējumu.” 

3. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

“Apstiprināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8068 006 0048, 8068 006 0042, 

8068 006 0038, 8068 006 0040, 8068 006 0035, 8068 006 0031 un 8068 006 0055 

robežās noteikto lokālplānojuma teritoriju” 

4. Grozīt Lokālplānojuma darba uzdevuma 2. punktu, papildinot lokālplānojuma 

teritoriju ar nekustamo īpašumu “Ceļš gar Rietiem” un izteikt šādā redakcijā: 

“Lokālplānojuma teritorija (situācijas shēma lēmuma 1.pielikumā) – nekustamo 

īpašumu “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”, “Saulgrieži”, 

“Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0048 un platību 

9,47 ha, 8068 006 0042 un platību 9,6 ha, 8068 006 0038 un platību 0,1809 ha, 

8068 006 0040 un platību 0,1381 ha, 8068 006 0035 un platību 0,168 ha, 

8068 006 0031 un platību 0,2 ha un 8068 006 0055 un platību 0,0080 ha. 

Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 19,768 ha”. 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

14. 

Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kadastra Nr. 8068 007 

0648,  adrese “Piekrastes”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., sastāv no zemes 

vienības ar kad. apz. 8068 007 0648, platība 0,28 ha un dzīvojamās mājas, kad. apz. 8068 

007 0016 017.  

Ar Krimuldas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu, protokols Nr. 8, 13.p., 

dzīvojamā māja sadalīta trijos dzīvokļu īpašumos uz kuriem nostiprinātas īpašuma tiesības 

Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumos Nr. 100000369277 1, Nr. 

100000369277 2 un Nr. 100000369277 3. 

Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi ar kad. Nr. 8068 900 0671 un 8068 900 0672 ir izīrēti, 

bet  trešais dzīvoklis, kad. Nr.  8068 900 0673, pēc tā atbrīvošanas ir ļoti sliktā stāvoklī. 

Dzīvoklī jāveic kapitālais remonts, pirms tā izīrēšanas.  

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. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas 

likums) 4.panta pirmo daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, 

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

nodrošināšanai.  

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

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

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

izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 8.panta otro daļu 
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atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu 

organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtība, 9.panta 

otro daļu institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 10.panta otrajā daļā 

noteikts, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija, kura organizē mantas 

atsavināšanu. 

 Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu, atsavinot valsts vai pašvaldības 

īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par 

dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms 

rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.  

2020.gada 26.oktobrī Krimuldas novada domē saņemts Agneses Briškas iesniegums ar 

lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 1 mājā “Piekrastes.” 

[..]. Īres maksas un komunālo maksājumu parādu nav., bet dzīvoklis Nr.3, kad. Nr. 8068 

900 0673 NAV izīrēts.  

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

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

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

trešo daļu, 2021.gada 11.februāra Attīstības komitejas atzinumu,   

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

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

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

1. Uzdot nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei pasūtīt trīs dzīvokļu īpašumu  

novērtējumu dzīvojamā mājā “Piekrates”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 

vērtēšanas standartiem. 

2. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo nekustamo īpašumu 

ar adresi “Piekrastes”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kad. Nr. 8068 900 

0671, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma  38 m² platībā un koplietošanas telpu un zemes 

vienības 385/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas 

apstiprināšanas. 

3. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo nekustamo īpašumu 

ar adresi “Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kad. Nr. 8068 900 

0672, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma  38,7 m² platībā un koplietošanas telpu un zemes 

vienības 396/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas 

apstiprināšanas. 

4. Nodot atsavināšanai  Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo nekustamo īpašumu 

ar adresi “Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kad. Nr. 8068 900 

0673, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 21,7 m² platībā un koplietošanas telpu un zemes 

vienības 154/935 domājamām daļām,  pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas 

apstiprināšanas. Īpašuma atsavināšanas veids- pārdošana izsolē. 

5. [..] 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām.. 

 

15. 

Par īres līgumu pagarināšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
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Izskatot PERSONAS, 2021.gada 9.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

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

dzīvokli ar adresi “Skolotāju māja 2”-4, 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 11.februāra atzinumu,   

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

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

Salmiņš, 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. 036.15/7-6,  par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli, kad. apz. 8068 006 0042 002 004, platība 49,9 m², adrese 

“Skolotāju māja 2”-4, 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, [..] 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 protokolam pievienots uz 1 lapas. 

 

 

2& 

 

Izskatot PERSONAS, 2021.gada 9.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

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

dzīvokli ar adresi “Skolotāju māja 2”-3, 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 11.februāra atzinumu,  

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

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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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 002 003, platība 51,2 

m², adrese “Skolotāju māja 2”-3, 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[..], 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 protokolam pievienots uz 1 lapas. 

 

16. 

Par dzīvokļa izīrēšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

[..] 

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

pirmās daļas 9.punktu,  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu, 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu, likuma  “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, Krimuldas novada domes 

2014.gada 25.jūlija  Saistošo noteikumu Nr.23 „Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek 

sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām 

izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” 2.3.1.2.punktu, Finanšu komitejas 

2021.gada 17.februāra atzinumu, Mājokļu komisijas 2021.gada 17.februāra lēmumu,   

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

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

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

1. Ar 2021.gada 1. martu  uz 1 gadu izīrēt  PERSONAI pašvaldībai piederošo 

dzīvokli, kad. Nr. 6656 900 0158, platība 37,3 m², adrese “Silavas” -11, Lode, 

Lēdurgas 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, [..] par 

kalendāro mēnesi. 

3. Īrnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot  īres līgumu 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 2 lapām. 

 

17.  

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā “Par zemes 

nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 14.p.) 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

          Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Juris Salmiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Saskaņā ar konstatējamiem trūkumiem Krimuldas novada domes 2021. gada 29. 

janvāra lēmumā “Par zemes nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 14.p.) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  

Administratīvā procesa likuma 72.pantu,  
 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Ziedonis 

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

1. Izdarīt Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā “Par zemes nomas 

līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 14.p.). šādus grozījumus:  

 

1.1.  Grozīt konstatējošās daļas 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

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

zemes nomas līgums Nr.017.14/5-30 par zemes vienības “Dūmeņi” (Vidus iela 12), 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 80680070639, 2,88 ha platībā, 

nomu, Krimuldas novada domei piederošu ēku (būvju)- katlumājas  un trīs notekūdeņu 

attīrīšanas  dīķu uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 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.” 

1.2. Papildināt konstatējošo  daļu ar  4.  punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“4. 26.08.2016. Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma maiņu” (prot. Nr. 9, 3.p.), pamatojoties uz kura 06.10.2016. ir noslēgts 

nekustamā īpašuma maiņas līgums pret līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu 

Nr. 255.16/5-30, saskaņā ar kuru, tiek veikta Krimuldas novada domei piederoša 

nekustamā īpašuma [..] maiņa pret PERSONAI piederošā nekustamā īpašuma ar 

adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 1,15 ha 

platībā, atstājot Gunāra Salmiņa īpašumā nekustamā īpašuma atlikušo daļu..” 

1.3.  Papildināt konstatējošo  daļu ar  5.  punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“5. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU noslēgta vienošanās 

par kopīpašuma lietošanas kārtību un reālo sadali. Saskaņā ar šīs vienošanās 

1.punktu, puses vienojās par nekustamā īpašuma Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., dalītu lietošanu un Krimuldas novada domes 

patstāvīgā lietošanā tiek nodota daļa 1,15 ha platībā no zemes vienības ar kadastra 
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apz. 80680070639. Saskaņā ar šīs vienošanās 2.punktu, puses vienojas un apliecina, 

ka iegūst individuālas, patstāvīgas un neatraujamas lietošanas tiesības uz iepriekš 

minētajām nekustamā īpašuma daļām. 

1.4. Papildināt konstatējošo  daļu ar  6.  punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“6. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU noslēgta vienošanās 

Nr. 1 pie 2014. gada 6.marta zemes nomas līguma Nr.017.14/5-30, saskaņā ar kuru 

tiek veikti grozījumi zemes nomas līgumā un noteikts, ka iznomātājs nodod un 

nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā zemes vienības ar adresi “Dūmeņi” (Vidus iela 

12), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad.apz.80680070639 daļu 1,63 ha 

platībā. 

1.5. Veikt grozījumus lemjošās daļas 1.punktā, skaitļu un vārdu savienojumu “2,88 ha 

platībā, uz kura atrodas pašvaldībai piederoša katlumājas ēka un dīķi, paredzot nomas 

maksu 5 % no zemes vienības  kadastrālās vērtības gadā.” aizstājot ar skaitļu un vārdu 

savienojumu “1,73 ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoši divi dīķi, kas 

funkcionāli saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm”. 

 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

18.  

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā “Par 

zemes nomas līguma pagarināšanu” (prot. Nr. 1, 15.p.) 

 (Ziņo: D.Gailīte) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Juris Salmiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Saskaņā ar konstatējamiem trūkumiem Krimuldas novada domes 2021. gada 29. 

janvāra lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” (prot. Nr.1,15.p.) un pamatojoties 

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

27.punktu,  Administratīvā procesa likuma 72.pantu, 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Ziedonis 

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

 

2. Izdarīt Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā  “Par zemes nomas 

līguma pagarināšanu” (prot. Nr.1,15.p.) šādus grozījumus:  

 

2.1.  Grozīt konstatējošās daļas 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“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. Līgumā ir 

nostiprinātas Krimuldas novada domes tiesības zemes vienības Vidus iela 12 

(Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, daļu nodot apakšnomā.” 

2.2. Grozīt konstatējošās daļas 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  
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“5. 26.08.2016. Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma maiņu” (prot. Nr. 9, 3.p.), pamatojoties uz kura 06.10.2016. ir noslēgts 

nekustamā īpašuma maiņas līgums pret līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu 

Nr. 255.16/5-30, saskaņā ar kuru, tiek veikta Krimuldas novada domei piederoša 

nekustamā īpašuma [..] maiņa pret PERSONAI piederošā nekustamā īpašuma ar 

adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 1,15 ha 

platībā.” 

2.3.  Papildināt konstatējošo  daļu ar  6.  punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“6. 06.10.2016. starp Krimuldas novada domi un PERSONU noslēgta vienošanās 

par kopīpašuma lietošanas kārtību un reālo sadali. Saskaņā ar šīs vienošanās 

1.punktu, puses vienojās par nekustamā īpašuma Vidus iela 12 (Dūmeņi), Ragana, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., dalītu lietošanu un Krimuldas novada domes 

patstāvīgā lietošanā tiek nodota daļa 1,15 ha platībā no zemes vienības ar kadastra 

apz. 80680070639. Saskaņā ar šīs vienošanās 2.punktu, puses vienojas un apliecina, 

ka iegūst individuālas, patstāvīgas un neatraujamas lietošanas tiesības uz iepriekš 

minētajām nekustamā īpašuma daļām.” 

2.4. Veikt grozījumus lemjošās daļas 3.punktā, vārdu savienojumu “zemes nomas līgumu” 

aizstājot ar vārdu “vienošanos”. 

 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

19. 

Par grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par atbalstu 

ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku” 

 (prot.Nr. 1, 20.p.) 

(Ziņo: D.Gailīte. 

Debatēs: L.Kumskis) 

 

Sakarā ar to, ka ir izglītojamie, kuri ir deklarēti Krimuldas novada administratīvajā 

teritorijā, bet mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs un, kuriem arī nepieciešams 

atbalsts ēdināšanai uz attālināto mācību laiku, saskaņā ar 11.02.2021. Attīstības komitejas un 

17.02.2021. Finanšu komitejas lēmumu, 

 

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

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

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

1. Grozīt 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu ēdināšanai 

Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku” (prot.Nr. 1, 20.p.)  

konstatējošo daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

“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, 
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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, kurš iegūst izglītību vispārējās izglītības (no 5.-

12.klasei) vai vidējās profesionālās izglītības iestādē, kā arī Krimuldas novada 

izglītības iestādes (Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola) 

izglītojamajam no 1.-4.klasei, kurš saņem valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām.” 

2. Grozīt 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmuma “Par atbalstu ēdināšanai 

Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku” (prot.Nr. 1, 20.p.)  

lemjošās daļas 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

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

administratīvajā teritorijā deklarētam trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 

izglītojamajam, kuram mācību process norisinās attālināti 10 (desmit) vai vairāk 

dienas un, kurš iegūst izglītību vispārējās izglītības (no 5.-12.klasei) vai vidējās 

profesionālās izglītības iestādē, sociālo palīdzību, mēnesī izglītojamajam piešķirot 

pārtikas paku 30 EUR (Trīsdesmit euro 00 centi) vērtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021.gadā 

(Ziņo: D.Gailīte. 

Debatēs: L.Kumskis) 

 

Ministru kabinets 2020.gada 6.novembrī izdeva rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, ar kuru no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim Latvijas 

Republikā tika izsludināta ārkārtējā situācija. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likuma 5.pantā ir noteikts, ka pašvaldībām 2021.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa 

maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un, kurš ir veikts šajā 

pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

6.panta trešajā daļā noteikts, ka neaustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne 

vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no 

nodokļa gada summas.  

   

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības 

seku pārvarēšanas likums” 5.pantu, saskaņā ar 11.02.2021. Attīstības komitejas un 

17.02.2021. Finanšu komitejas lēmumu, 
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balsojot, ar 11 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

1. Nepiemērot nokavējuma naudu un pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa 

1., 2. un 3. ceturkšņa maksājumus līdz 2021. gada 15. novembrim. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

21. 

Par Krimuldas novada būvvaldes 2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 21 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielviešas”, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads” 

(Ziņo: L.Kumskis. A.Viškere) 

 

Krimuldas novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 18.decembrī ir saņemta 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIM īpašumi” (turpmāk – iesniedzējs), reģistrācijas Nr. 

40103671524, juridiskā adrese: Ūnijas iela 29A-15, Rīga, LV-1039, sūdzība par Krimuldas 

novada būvvaldes 2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 21 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielviešas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads”. 

2021.gada 14.janvārī iesniedzējs iesniedzis Papildinājumu 18.12.2020. iesniegumam 

par administratīvā akta apstrīdēšanu. Abos iesniegumos iesniedzējs lūdz: 

1. atcelt Krimuldas novada būvvaldes 2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 21, “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielviešas”, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads”; 

2. atcelt Krimuldas novada būvvaldes 2019.gada 27.februāra lēmumu “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielviešas”, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr.80680090205, zemes vienības ar kadastra 

Nr. 80680090205 sadalīšanai”; 

3. atcelt Krimuldas novada būvvaldes 2019.gada 13.jūnija lēmumu “Par grozījumiem 

Krimuldas novada būvvaldes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmumā “ Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr.80680090205, zemes vienības ar kadastra Nr. 

80680090205 sadalīšanai”. 

Iesniedzējs pamato administratīvo aktu atcelšanu ar sekojošo: 

1. Iesniedzējam kā nekustamā īpašuma “Lielviešas” kopīpašniekam nav ticis paziņots  un 

nav bijis nekas zināms par zemes ierīcības projekta izstrādi, līdz  brīdim, kad pa pastu  

ar būvvaldes pavadvēstuli 13.11.2020. ir saņemts lēmums par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu; 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav 

noteikta prasība saskaņot zemes ierīcības projektu ar visiem īpašniekiem; 

3. Iesniedzējs nav bijis informēts par zemes ierīcības projekta izstrādi un nav piekritis 

projekta īstenošanai. 

 

Izskatot iesniedzēja iesniegumus,  DOME KONSTATĒ: 

 



43 

 

1. Nekustamais īpašums “Lielviešas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., saskaņā ar Rīgas 

rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.594 datiem, kopīpašumā 

pieder Ivetai Rolovai (1/9 d.d.), Guntaram Rolovam (2/9 d.d), Valdim Krastiņam (1/9 d.d.), 

Guntai Krastiņai-Vankai (1/3 d.d.) un SIA AIM īpašumi (2/9 d.d.). Četri īpašuma 

“Lielviešas” kopīpašnieki ir bijušo zemes īpašnieku Bertas Vaivariņas, Mārtiņa Krastiņa 

un Pētera Krastiņa  mantinieki, Iesniedzējs ir iegādājies īpašuma 2/9 domājamās daļas 

pirkuma ceļā. 

2. Starp iesniedzēju un pārējiem kopīpašniekiem pastāv strīds par   kopīpašumā esošā 

īpašuma sadali. Vēlmi sadalīt kopīpašumu atbalsta četri kopīpašnieki, bet neatbalsta 

iesniedzējs, par minēto liecina Krimuldas novada pašvaldības rīcībā esošā informācija: 

2018.gada 27.decembrī Guntas Krastiņas-Vankas parakstīta vēstule iesniedzējam, ko 

iesniedzējs saņēmis 2019.gada 3.janvārī, par ko liecina  Paziņojums par iekšzemes un 

pārrobežu sūtījuma saņemšanu un nav sniedzis atbildi. Minēto vēstuli parakstījuši 

G.Rolovs, I.Rolova, G.Krastiņa-Vanka, V.Krastiņš, vēstulē norādīts, ka tiek iesniegts 

atkārtots priekšlikums nekustamā īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas pag., Krimuldas 

novads sadalei un tiek lūgts iesniedzējam sniegt atbildi līdz 2019.gada 27.janvārim. Minētā 

vēstule nosūtīta kā apdrošināta vēstule (sūtījuma Nr. RR534108795LV), kurā redzams 

sūtījuma saturs, proti, pievienotie dokumenti. 

3. 2019.gada 11.februārī Krimuldas novada dome ir saņēmusi četru kopīpašnieku 

iesniegumus par īpašuma “Lielviešas ” sadalīšanu, lūdzot izsniegt zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus. Izskatot iesniegumu  Krimuldas novada būvvalde 2019.gada 

27.februārī pieņēma  lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu 

izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 

kadastra Nr.80680090205, zemes vienības ar kadastra Nr. 80680090205 sadalīšanai”. 

Lēmums pieņemts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 14.pantu, kur noteikts, ka 

zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanai atsevišķos 

īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo domājamo 

daļu nodalītu atsevišķā īpašumā. Saskaņā ar Civillikuma 1074 pantu, jebkuram 

kopīpašniekam ir tiesības jebkurā laikā prasīt kopīpašuma izbeigšanu. 

4.  Saskaņā ar Paziņošanas likuma 4.panta otro daļu, juridiskajai personai dokumentu paziņo 

uz tās juridisko adresi. Krimuldas novada būvvalde 2019.gada 5.martā ir nosūtījusi 

iesniedzējam ( un pārējiem četriem kopīpašniekiem) vēstuli Nr. 9-10/179 “Par zemes 

ierīcības projekta nosacījumiem” ar pievienotu 2019.gada 27.februāra, protokols Nr. 5, 

15.p.,  lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā 

īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr.80680090205, 

zemes vienības ar kadastra Nr. 80680090205 sadalīšanai” un pielikumu. Saskaņā ar 

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

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

nosūtāmais dokuments. Krimuldas novada domei nav informācijas par iesniedzēja oficiālo 

elektronisko adresi, tāpēc korespondence tikusi sūtīta pa pastu. 

5. Krimuldas novada būvvalde 2019.gada 13.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par grozījumiem 

Krimuldas novada būvvaldes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmumā “ Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr.80680090205, zemes vienības ar kadastra Nr. 

80680090205 sadalīšanai”. 2019.gada 19.jūnijā lēmums nosūtīts iesniedzējam ierakstītā 

vēstulē, ko apliecina Latvijas pasta, adrese Tirgus iela 3, Raganā, Krimuldas pag., 
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Krimuldas nov., 2019.gada 20.jūnija čeks Nr. 0008492. Krimuldas novada dome atpakaļ 

nav saņēmusi nosūtīto korespondenci. 

6. Iesniedzēja apgalvojums, ka viņam nav bijusi nekāda informācija par īpašuma 

“Lielviešas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes ierīcības projekta (turpmāk – 

Projekts) uzsākšanu ir nekorekts un nepatiess. Nekorekts ir arī apgalvojums, ka būvvalde 

nav informējusi iesniedzēju par Projekta izstrādes uzsākšanu. 

7. Izsniegtajos nosacījumos nav norādīts, ka Projekts jāsaskaņo ar visiem īpašniekiem. 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 13.6. apakšpunkts nosaka, ka projekta izstrādes nosacījumos norāda 

prasību par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem, ja projekta saskaņošana var 

novērst iespējamos strīdus, izņemot Zemes ierīcības likuma 18. panta otrajā daļā minētos 

gadījumus. No citētās tiesību normas noprotams, ka  Projekta izstrādes nosacījumos 

iekļaujama prasība par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem, ja šāda 

saskaņošana varētu novērst iespējamos strīdus starp kopīpašniekiem. Domes ieskatā šādas 

prasības iekļaušana īpašuma “Lielviešas” projekta izstrādes nosacījumos konkrētā 

gadījumā nevarēja novērst strīdu starp iesniedzēju un citiem kopīpašniekiem, jo iesniedzējs 

konsekventi ignorēja pārējo kopīpašnieku priekšlikumus kopīpašuma sadalei un 

paziņojumus par projekta izstrādi. Tādēļ minētās prasības neietveršana projekta izstrādes 

nosacījumos šajā gadījumā ir pamatota un atbilstoša normatīvajam regulējam. Papildus 

minētajam Dome norāda, ka tā kā starp iesniedzēju un pārējiem kopīpašniekiem pastāv 

strīds par īpašuma sadali, tad prasības par projekta saskaņošanu ar citiem zemes 

īpašniekiem ietveršana izstrādes nosacījumos radītu sekas, kad iesniedzējs izstrādāto 

projektu nesaskaņotu, tādejādi pārējiem kopīpašniekiem tiktu liegtas tiesības tiesas ceļā 

prasīt kopīpašuma sadali, jo Zemes ierīcības likuma 18.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, 

ka zemes īpašnieku paraksts zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams un 

zemes ierīcības projekta izstrādātājs zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo 

personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem, ja par zemes ierīcības projektu ir 

spēkā stājies tiesas spriedums. Tādejādi atbilstoši Zemes ierīcības likuma 18.panta otrās 

daļas 2.punktam projekta esamība ir priekšnoteikums prasības celšanai par kopīpašuma 

izbeigšanu. Dome secina, ka iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norādītais, ka 

Krimuldas novada pašvaldības būvvaldei bija pienākums projekta izstrādes nosacījumos 

norādīt prasību par projekta saskaņošanu ar iesniedzēju (iesnieguma 9.punkts) nav 

pamatots un neatbilst iepriekš norādītajam normatīvajam regulējumam.  

8. Zemes ierīcības likuma 22.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka zemes ierīcības projekts un tā 

grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 

ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā. Uz 

pašreizējo brīdi, projekts nav realizēts. 

9. Iesniedzējam ir tiesības vienoties ar četriem kopīpašniekiem par  īpašuma “Lielviešas” 

sadalīšanu un  lūgt pašvaldību izdarīt grozījumus projekta izstrādes nosacījumos un  

projektā. 

10. Ja kopīpašnieku starpā vienoties par kopīpašuma izbeigšanu nav iespējams, tad   

kopīpašniekiem ir tiesības vērsties tiesā par īpašuma “Lielviešas”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., sadalīšanu. Kopīpašnieki, kuri ir ierosinājuši projekta izstrādi minēto var 

realizēt saskaņā ar izstrādāto projektu. Savukārt iesniedzējam ir tiesības ierosināt  jauna 

projekta, kas atbilstu iesniedzēja interesēm, izstrādi.  

https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums#p18
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11. Administratīvā procesa 62.panta pirmā daļa nosaka, ka lemjot par tāda administratīvā 

akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde 

noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. 

Ievērojot teikto, 2021.gada 11.februārī Domes Attīstības komitejas sēdē tika noskaidrots 

iesniedzēja un pārējo kopīpašnieku viedoklis. Sēdes laikā iesniedzējs uzturēja iesniegumu 

par administratīvā akta apstrīdēšanu, atbilstoši iesniegumā aprakstītajiem apstākļiem. 

Pārējie kopīpašnieki norādīja, ka iesniegumu neatzīst, iesniegumā minētais, ka iesniedzējs 

nav zinājis par projekta izstrādi neatbilst patiesībai, jo iesniedzējs tika rakstiski informēts 

par projekta izstrādāšanu un kopīpašuma sadali. Puses tika aicinātas apsvērt iespēju 

vienoties par kopīpašuma izbeigšanu un par to informēt Domi līdz 19. februārim. Līdz 

noteiktajam termiņam iesniedzējs  un pārējie kopīpašnieki nav iesnieguši informāciju par 

iespējamiem grozījumiem zemes ierīcības projektā. 

 

Ievērojot iepriekš teikto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 14.panta, 18.panta 

otrās daļas 2.punkta,  2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 13.6. apakšpunkta, Administratīvā procesa likuma 

81.panta otrās daļas 1.punkta, Attīstības komitejas 2021.gada 11.februāra atzinumu, 

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

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

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

Krimuldas novada būvvaldes 2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 21, “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielviešas”, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads” atstāt negrozītu, bet sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIM īpašumi”, 

reģistrācijas Nr. 40103671524, juridiskā adrese: Ūnijas iela 29A-15, Rīga, LV-1039, sūdzību 

noraidīt. 

      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 4 lapām. 

 

22. 

Par Krimuldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Kumskis) 

 

Dome konstatē:  

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā 

daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā 

iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā 

centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa 

noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos 

jautājumos. 

2. Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, 

kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā. 

3. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671), 2020.gada 17.decembrī 
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veikti grozījumi, papildinot noteikumus ar 23. punktu, kas noteic, ka Administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo 

noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu 

daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 

2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits 

atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Sagatavojot 

jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās 

pašvaldības izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. 

Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa 

informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

Saskaņā ar iepriekš minēto, ir secināms, ka arī Krimuldas novada pašvaldībai kā 

apvienojamajai pašvaldībai ir pienākums sagatavot reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

atbilstoši MKN- 671 I. un II. nodaļas nosacījumiem.  

4. Atbilstoši MKN-671 23¹.punktam, kas noteic, ka Administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās 

sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā, 2021.gada 1.februārī Siguldas 

novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija pieņēma lēmumu “Par Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punktu” (prot. Nr. 2, 4.§), paredzot: 1) Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 2.pielikumā uzrādīt informāciju no grāmatvedības 

uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un 4.kolonnu 

“galvenā lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību; 2) Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 3.pielikumā III. Īstermiņa saistības uzrādīt no 

grāmatvedības uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 

31.decembri. 

5. Atbilstoši iepriekš minētajam, Krimuldas novada pašvaldības Finanšu un Attīstības 

nodaļas speciālisti ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo 

informāciju. 

6. Atbilstoši MKN-671 7.punktam Krimuldas novada pašvaldība, lai sagatavotu 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, ir tiesīga piesaistīt zvērinātu revidentu. 

Krimuldas novada pašvaldības Finanšu nodaļas speciālisti, sagatavojot reorganizācijas 

plāna konstatējumu daļu, nav piesaistījuši zvērinātu revidentu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2020.gada 

10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” I. un 

II. nodaļu, 23.un 23¹.punktu,  
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balsojot, ar 11 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu: 

1.1. Krimuldas novada pašvaldības institūcijas (1.pielikums); 

1.2. Krimuldas novada pašvaldības manta (2.pielikums): 

1.2.1. Būves (2.pielikums – 1. – 4. saraksts); 

1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 5.saraksts); 

1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 6. – 7. saraksts); 

1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums – 8. – 14. saraksts); 

1.3. Krimuldas novada pašvaldības saistības (3.pielikums): 

1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības: 

1.3.1.1.1. Aizņēmumi (3.pielikums – 1.tabula); 

1.3.1.1.2. Galvojumi (3.pielikums – 2.tabula); 

1.3.1.1.3. Citas ilgtermiņa saistības (3.pielikums – 3.tabula); 

1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti: 

1.3.2.1.1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā 

(3.pielikums -4. tabula);  

1.3.2.1.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta (3.pielikums – 

5. tabula); 

1.3.2.1.3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti 

līgumi (3.pielikums – 6. tabula); 

1.3.3. Īstermiņa saistības (3.pielikums – 7. tabula). 

 

2. Piecu darbdienu laikā Lietvedības nodaļai publicēt šo lēmumu un reorganizācijas 

plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē. 

3. Piecu darbdienu laikā Lietvedības nodaļai nosūtīt šo lēmumu un   reorganizācijas 

plāna konstatējumu daļu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

Siguldas novada pašvaldībai. 

 

Lēmums ar pielikumiem pievienots. 

 

23. 

Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta apstiprināšanu 

(Ziņo: D.Gailīte) 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 7.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1075 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.punktu, Ministru kabineta 29.01.2013. 

noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 27.punktu, Krimuldas novada domes amatu 

klasificēšanas darba grupas 30.12.2020. sēdes protokolu Nr. 1, Krimuldas novada domes 

29.01.2021. sēdes lēmumu “Par amatalgām” (prot. Nr. 1, 23.p.) un Finanšu komitejas 

17.02.2021. atzinumu, 

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

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2015. sēdes lēmumā “Par Krimuldas 

novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta 

apstiprināšanu” (prot. Nr. 14,32.p.) Pielikumu Nr.1 izsakot jaunā redakcijā, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

        

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam uz 8 lapām. 

 

24. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

(Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Salmiņš.) 

   

Iepazīstoties ar Krimuldas novada domes izpilddirektora 2021. gada 16. februāra 

iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju piešķirt līdzekļus Krimuldas novada domes īpašuma – 

doktorāta ēkas, adrese: Saules iela 1a, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-

2144, apkures skursteņa maiņai – avārijas remontam, un saskaņā ar Krimuldas novada domes 

Finanšu komitejas 17.02.2021. atzinumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu,  

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

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

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

1. Piešķirt līdzekļus doktorāta ēkas, adrese: Saules iela 1a, Ragana, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads, LV-2144, (budžeta struktūrvienība „Krimuldas doktorāts”, 07621) 

4 000 EUR (Četri tūkstoši euro) apkures skursteņa remontam (EKK 2241). 

2. Naudas līdzekļus 4 000 EUR (Četri tūkstoši euro) piešķirt no piešķirt no budžeta 

līdzekļiem „Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti”, 01890. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

25. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

(Ziņo: L.Kestere) 

[..] 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

26. 

Par aizdevuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju 

projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

Krimuldas novadā” 

(Ziņo: I.Ķerzuma, L.Kumskis.) 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātību” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 361.punktu un 2016.gada 

23.februārī noslēgto Rīgas plānošanas reģiona un Krimuldas novada pašvaldības sadarbības 

līgumu Nr. 11.14.3/24; 036.16/5-30 par ES struktūrfonda projekta “Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, Krimuldas novada 

dome ar 2018.gada 25.maija lēmumu (Nr.5,2.p.) ir lēmusi par Rīgas plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 2.redakcijas stratēģiskās daļas saskaņošanu.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.  pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtas īstenošanas noteikumi” , Krimuldas novada pašvaldība 2020.gada 16.janvārī ir 

noslēgusi līgumu Nr. 9.3.1.1/19/I/019 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta 

“Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” īstenošanu. Projekta 

īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 15.decembrim.  

Krimuldas novada pašvaldības īstenošanā esošā projekta “Dienas aprūpes centrs 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” attiecināmās izmaksas ir 474 462.09 EUR, 

ERAF finansējums 85.00 % jeb  403 292.78 EUR, valsts budžeta dotācija 3.75 % jeb 17 

792.33 EUR, pašvaldības finansējums 11.25 % jeb 53 376.98 EUR un nacionālais publiskais 

finansējums 15.00 % jeb 71 169.31 EUR. 

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 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas 1( Jānis Krieviņš), DOME NOLEMJ: 

 

1. Projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē 100 000 EUR apmērā. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu termiņu. Paredzētais 

atmaksas termiņš līdz 20.12.2026.. 

3. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums EUR 100 000 EUR un aizņēmuma 

apmaksas garantijas Krimuldas novada pašvaldības budžets. 

4. Projekta neattiecināmās izmaksas tiks nodrošinātas no Krimuldas novada pašvaldības 

budžeta ieņēmumiem. 

5. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt saskaņošanai Siguldas novadā apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijai. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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27. 

Par konkursu “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Bernarde) 

 

Attīstības nodaļa sadarbībā ar Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punktu ir 

sagatavojusi konkursa nolikumu “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” (turpmāk – Konkursa 

nolikums), par biznesa ideju radīšanu jaunajām māmiņām, kuru dzīvesvieta deklarēta 

Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību novada 

teritorijā. Visās publikācijās un materiālos Krimuldas novadā tiks minēts konkursa 

nosaukums “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”. Naudas līdzekļi konkursa organizēšanai 

paredzēti 2021. gada budžetā: 2000 EUR (EKK 3263) (Grantu programma – atbalsts 

projektiem). Konkursa nolikums tika izskatīts 11.02.2021. Attīstības komitejas sēdē un 

17.02.2021. Finanšu komitejas sēdē.  

Saskaņā ar iepriekš minēto un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Krimuldas novada domes Attīstības komitejas 11.02.2021. atzinumu un 

Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 17.02.2021. atzinumu 

 

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

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

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

 

Apstiprināt konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikumu (pielikumā). 

 

 

Lēmums un nolikums pievienots protokolam. 

 

 

28. 

Par finansējuma apstiprināšanu projektu pieteikumiem “Par Krimuldas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)  

(Ziņo: I.Ķerzuma, 

Debatēs: L.Kumskis, J.Krieviņš) 

Pamatojoties uz noteikumiem “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)” (protokols Nr.7, 20.p.), (turpmāk – Noteikumi) Krimuldas novada 

sabiedriskās organizācijas  tika aicinātas iesniegt projektu pieteikumus līdzfinansējuma 

piešķiršanai aktivitātēm un Eiropas Savienības/citu fondu līdzfinansētiem projektiem. 

Atbalsta saņemšanas jomas - veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un 

māksla. Līdz 2020.gada 31.oktobrim tika iesniegti 12 projektu pieteikumi.  

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumu “Par Krimuldas novada 

pašvaldības budžetu 2021.gadam” (prot. Nr. 1, 25.p.) sabiedrisko organizāciju aktivitāšu 

atbalstam paredzēti 18 000 EUR. 

Pamatojoties uz Attīstības nodaļas sniegto atzinumu (pielikumā) sabiedrisko 

organizāciju iesniegtiem pieteikumiem līdzfinansējuma piešķiršanai aktivitātēm un Eiropas 

Savienības/citu fondu līdzfinansētiem projektiem līdzfinansējuma pieprasījumiem NVO 

2021.budžeta gadam, katrs projekta pieteikums izvērtēts atbilstoši Noteikumu 3.1., 2.3. 

punktos noteikto un 2.2. punktā norādītajiem kritērijiem.  

Attīstības nodaļas sagatavotais atzinums iesniegts 2021.gada 17.februāra Finanšu 

komitejā lēmuma pieņemšanai.  



51 

 

Finanšu komiteja pieņēma lēmumu par visa vai daļēja pieprasītā finansējuma 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu katrai konkrētai organizācijai saskaņā ar 

Attīstības nodaļas sagatavoto atzinumu.   

 Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu, Krimuldas novada 

domes Finanšu komitejas 17.02.2021. lēmumu,  

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Juris Salmiņš, Ziedonis 

Skrivļa) par, pret nav, atturas 1(Ance Pētersone), DOME NOLEMJ: 

 

1. Saskaņā ar Attīstības nodaļas sniegto atzinumu (pielikumā) un Finanšu komitejas 

17.02.2021. lēmumu, piešķirt visu vai daļēju finansējumu vai atteikt piešķirt 

finansējumu: 

1.1. Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”, projekts: Līnijdejotāju sadejošanās 

Inciema estrādē un Krimuldas tautas namā – nepiešķirt finansējumu; 

1.2. Biedrība “Kultūra.Vide. Sabiedrība”, projekts: Jaunas prasmes dod jaunas 

iespējas – piešķirt līdzfinansējumu 6700 EUR apmērā; 

1.3. Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība, 

projekts: Vasaras nometne “Muzicēsim kopā” – piešķirt līdzfinansējumu 1750 

EUR apmērā; 

1.4. Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība 

“Kamolītis”, projekts: Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemi – piešķirt 

līdzfinansējumu 500 EUR apmērā; 

1.5. Biedrība VPDK Lēdurga, projekts: Darām, jo tikai kopa skanam – piešķirt 

līdzfinansējumu 1410 EUR apmērā; 

1.6. Lēdurgas evaņģēliski luteriskā draudze, projekts: Lēdurgas evaņģēliski 

luteriskā baznīcas ieejas durvju portāla atjaunošana – piešķirt līdzfinansējumu 

3600 EUR apmērā; 

1.7. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ziemeļvidzemi – piešķirt līdzfinansējumu 300 EUR apmērā; 

1.8. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Austrumkursas augstieni – piešķirt līdzfinansējumu 350 EUR apmērā 

1.9. Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”, projekts: Aprīkojuma iegāde 

kluba darbības nodrošināšanai – nepiešķirt finansējumu; 

1.10. Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS”, projekts: “Kā spārnos”  

Regīnas Ezeras un J.Osmaņa dzejas uzvedumi – nepiešķirt finansējumu; 

1.11. Biedrība Kaļvu keramika, projekts: Keramikas darbnīcas apkures sistēmas 

nomaiņa keramikas radošo nodarbību nodrošināšanai – nepiešķirt finansējumu; 

1.12. Biedrība Raganu parks kā kolekcija, projekts: Latvijas lauku ainavas 

lielskulptūra Tilts - nepiešķirt finansējumu. 

2. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus par pieņemto lēmumu, nodrošināt 

līgumu sagatavošanu līdzfinansējuma saņemšanai, informēt par projektu ieviešanu.  

 

 

 

Lēmums  un pielikums pievienots protokolam uz 16 lapām. 
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29. 

Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu 

(Ziņo: S.Kauliņa. 

Debatēs: J.Salmiņš.) 

Sākoties jaunajai sezonai Lēdurgas Dendroparkā, tiek izstrādātas apmeklējuma biļešu 

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

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

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

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

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

pašvaldībai, 70% - pakalpojuma sniedzējam.  

Lai Lēdurgas Dendroparks varētu aktīvi uzsākt sezonu un veikt ieejas biļešu 

pārdošanu, ir nepieciešams apstiprināt Lēdurgas Dendroparka apmeklējuma biļešu cenas 

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

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

20.marta Finanšu komitejas atzinumu,  

  

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

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

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

1. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenas no 1. 

aprīļa līdz 31. oktobrim (pielikums nr.1 Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu 

cenrādis 01.04.–31.10.). 

2. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparka apmeklējums biļešu cenas no 1. 

novembra līdz 31. martam (pielikums nr.2 Lēdurgas Dendroparka apmeklējuma biļešu 

cenrādis 01.11.–31.03.). 

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krimuldas novada domes 29.03.2019. lēmumu “Par 

struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.3, 11.p.) apstiprināto Lēdurgas Dendroparka apmeklējuma biļešu cenrādi. 

 

Lēmums  ar pielikumiem pievienots protokolam uz 5 lapām. 

 

30. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes  

29.01.2021. lēmumā „Par amatalgām” 

(Ziņo: S.Kauliņa. 

Debatēs: A.Caucis, J.Krieviņš, L.Kumskis.) 

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 

(turpmāk – Atlīdzības likums) 3.panta trešā daļa noteic, ka 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. 

Atlīdzības likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka 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 
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(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. 

Pamatojoties uz  Lēdurgas Dendroparka vadītājas Sarmītes Kauliņas  02.02.2021. 

iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību" 26.,27.,28. punktu, Krimuldas novada domes Attīstības komitejas 11.02.2021. un 

Finanšu komitejas 17.02.2021. atzinumu, 

 

balsojot, ar 10 balsīm (Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

1. Veikt Krimuldas novada domes 29.01.2021. domes lēmuma „Par amatalgām” 

2.pielikumā šādus grozījumus: 

1.1. Ar 01.04.2021. palielināt  amata vienību: 

Lēdurgas Dendroparks – “strādnieks” no “1.0” uz “1.2” amata likmēm 

 

Amata 

nosaukums 

Amatu saimes 

(apakšsaimes) 

Nr. Līmenis 

Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maks.apmērs 

no 01.04.    

2021(Euro) 

Likme no 

01.04.  

2021    

(Euro) 

Alga par 1 

likmi no 

01.04.2021  

(Euro) 

fakt. no 

01.04.2021 

(Euro) 

Strādnieks  

13.fiziskais un 

kvalificētais 

darbs I I 500 1.2 500.00 600.00 

 

 

2.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

3.  Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

31. 

Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā 

(Ziņo: D.Gailīte, L.Kumskis) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punktu, Publisko 

iepirkumu likuma 24.pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, 22.02.2021. Daigas Gailītes iesniegumu, 25.02.2021. Agitas Kandavnieces 

iesniegumu, 

 

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

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Atbrīvot Daigu Gailīti no Iepirkumu komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 

2021. gada 28.februāri. 

2. Ievēlēt par iepirkumu komisijas locekli Agitu Kandavnieci ar 2021.gada 1.martu. 

3. Atļaut Agitai Kandavniecei savienot citus amatus ar Krimuldas novada domes 

iepirkumu komisijas locekļa amatu. 

4. Uzlikt Agita Kandavniecei par pienākumu, nekavējoties (trīs darba dienu laikā no 

informācijas iegūšanas dienas) rakstveidā informēt Krimuldas novada domi par 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nepieļauj turpmāku amatu 

savienošanu. 

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

šo lēmumu Agitai Kandavniecei ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas 

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

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.19 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 9.martā  plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 9.martā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 11.martā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.martā plkst. 1500 

Domes kārtējā sēde 26.martā 1000. 

 

 
 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


