
 

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 

26.03.2021. Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

Zane Berdinska tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Artūrs Caucis tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Ingus Kauliņš, 

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, 

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Nauris Bokšs- nav zināms.  

 

Sēdē piedalās: 

Ainārs Šteins- Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” valdes priekšsēdētājs 

tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Laimonis Ozols- Izpilddirektors, 

Vilnis Krišjānis- Izpilddirektora vietnieks tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 

Aija Zvidriņa- Izsoļu komisijas sekretāre tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

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

komunikācijas platformu ZOOM, 

Agita Kandavniece- Juridiskās nodaļas vadītājas p.i. tiešsaistē, izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM, 

Baiba Jēkabsone- Juridiskās nodaļas juriste, tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 

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

Madara Liepiņa- Attīstības nodaļas komunikācijas projektu vadītāja tiešsaistē, izmantojot 

komunikācijas platformu ZOOM, 

Maija Kalniņa- Lēdurgas pamatskolas direktore tiešsaistē, izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM,  

Ginta Diļevka- Sociālā dienesta vadītāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM. 

Agrita Meistere- Finanšu nodaļas vadītāja tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM. 

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

izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

 

 

Pēc priekšsēdētāja Linarda Kumska priekšlikuma, mainīt darba kārtību un iebalsot: 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

2. Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam 

“Lorupes zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

28. Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna 

apstiprināšanu 

 

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

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

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

NOLEMJ: 

29. Par projekta pieteikuma iesniegšanu  

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes 

zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte (Ziņo: L.Kumskis) 

3. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, otrās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: A.Zvidriņa)  
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4. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā 

īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 

6656 002 0489, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: A.Zvidriņa)  

5. Par nekustamā īpašuma  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 007 0578, izsoles rezultātiem 

(Ziņo: A.Zvidriņa)  

6. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Brīduļiem”, 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: A.Zvidriņa)  

7. Par nekustamā īpašuma  “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 6656 005 0129, pārdošanu  (Ziņo: A.Zvidriņa)  

8. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Grodi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0431, atsavināšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

9. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ezerlauciņi”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0860, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

10. Par zemes vienības ar nosaukumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

11. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vaivariņi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0161, atsavināšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

12. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Viesturi”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

13. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mazezeriņi”, Lēdurgas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0536, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

14. Par zemes vienības, starpgabala “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, nodošanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

15. Par  zemes  piekritību Krimuldas novada pašvaldībai (Ziņo: A.Viškere) 

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

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

domājamai daļai (Ziņo: A.Viškere) 

18. Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas līguma 

pagarināšanu(Ziņo: A.Viškere) 

19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Ziņo: A.Viškere) 

20. Par lauksaimniecības zemes transformāciju (Ziņo: A.Viškere) 

21. Par īres līguma pagarināšanu (Ziņo: A.Viškere) 

22. Par līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par LatPos GNSS 

bāzes stacijas antenas vietas nomu (Ziņo: A.Kandavniece) 

23. Par izmaiņām komisiju sastāvā (Ziņo: A.Kandavniece) 

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

25. Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējo 

norēķinu apstiprināšanu (Ziņo: A.Meistere) 

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

27. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Krimuldas novada 

pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar 

Covid-19 izplatību” (Ziņo: G.Diļevka) 

28. Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Kumskis) 
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29. Par projekta pieteikuma iesniegšanu (Ziņo: L.Kumskis) 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, E.Eisaks, G.Megris, M.Zemītis) 

 

 Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

aktivitātēm pašvaldībā. 

 

2. 

Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju faunas 

un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte” 

(Ziņo: L.Kumskis, A.Šteins. 

Debatēs: J.Krieviņš, J.Salmiņš) 

 

Krimuldas novada pašvaldība ir sagatavojusi pieteikumu projektam “Lorupes zivju 

faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte” Valsts Zivju fonda atbalsta programmā.  

Lorupe ir Gaujas kreisā krasta pieteka Siguldas novadā un lejtecē arī pa Krimuldas 

novada robežu. Upes kopgarums 11 km. Iztek no Ummara ezera Rinkas purva dienvidu daļā. 

Tek pa Lorupes-Jūdažu zemledus iegultni, lejtecē — pa dziļu gravu. Lorupe vēsturiski ir 

taimiņu un strauta foreļu Salmo trutta nārsta upe, tomēr līdz šim nav veikta ūdensteces zivju 

faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte, nav apzinātas potenciālās lašveidīgo zivju 

nārsta vietas, kas būtu īpaši apsaimniekojamas un aizsargājamas. Tāpat nav zināms vai, cik un 

kā upes ekosistēmu ietekmē augšpusē esošie aizsprosti un Siguldas pilsētas attīrīšanas 

iekārtas, kuru attīrītie notekūdeņi ieplūst Lorupē, bet sekojoši Gaujā. 

Paredzēts veikt Lorupes zivju faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēti 

posmā no aizsprosta pie Upleju mājām līdz ietekai Gaujā. Ihtiofaunas izpētē veic zivju 

uzskaiti ar elektrozveju vismaz piecos parauglaukumos, upes hidromorfoloģisko 

raksturlielumu izpēti izmantojot River Habitat Survey jeb RHS metodi un Trout Habitat Score 

jeb THS metodi. Par veiktajiem izpētes darbiem sagatavota atskaite, kurā aprakstīti upes 

hidromorfoloģiskie raksturlielumi un sniegti priekšlikumi tās hidromorfoloģiskās kvalitātes 

un zivju faunas stāvokļa uzlabošanai. 

Kopējais izpētes objekts Lorupē 5229 metri, pietekā – 604 metri. Pēc izpētes paredzēts 

projekta rezultātu informatīvais pasākums un rezultātu apkopojuma pieejamības 

nodrošināšana tīmekļavietnē www.krimulda.lv un www.rivergauja.com. 

Projekta īstenošanas gadījumā ieguvēja būs sabiedrība kopumā, jo būtisks projekta 

ieguvums ir sabiedrības apziņas vairošana par vides saglabāšanas un zivju dabīgo dzīvotņu 

atjaunošanas nepieciešamību. Tāpat projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā, šī pieredze 

pavērtu jaunas iespējas Gaujas baseina pietekupju zinātniskajai izpētei, lai mērķtiecīgi 

turpinātu nārsta vietu un dzīvotņu sakārtošanas un uzturēšanas programmas, kas dotu aizvien 

lielāku lašveidīgo zivju dabiskā nārsta areāla paplašināšanos, tādējādi vairojot zivju skaitu 

upē. Tas savukārt dotu iespējas samazināt sabiedrības izdevumus mākslīgi atražoto lašu 

populācijas programmu īstenošanai. 

Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN) ir 

4 657.26 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā 4 100.00 EUR finansēs Valsts Zivju fonds. 

Savukārt Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība līdzfinansētu 557.26  EUR (ar PVN), kā arī 

segs cits neparedzētus izdevumus saistībā ar projekta realizāciju un mērķa sasniegšanu.   

 Projekta īstenošanas laiks paredzēts no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. 

oktobrim.  

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

http://www.krimulda.lv/
http://www.rivergauja.com/
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balsojot, ar 14 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības dalību projektā “Lorupes zivju faunas un 

hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Krimuldas novada domes Attīstības nodaļai.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram  

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

3. 
Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, otrās izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, 3,3 ha kopplatībā, 

(turpmāk – Nekustamais īpašums), otrās izsoles ar pretendentu atlasi izsludinātajā termiņā 

tika saņemts viens pieteikums dalībai izsolē un apliecinājums par izsoles nodrošinājuma 

summas samaksu. Izsoles dalībniece Nora Golubova ir zemes starpgabalam “Jaunmiezīši” 

piegulošā nekustamā īpašuma “Jaunsviļi” Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra 

apzīmējums  6656 001 0278, īpašniece un saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma 

tiesīgā persona. 

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

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

šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”. 

Izsoļu komisija, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14. panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, un 18.12.2020. domes sēdē (protokols 

Nr.17, 5. p.)  apstiprināto izsoles noteikumu 6.3. punktu, 02.02.2021. sēdē (protokols Nr. 3, 

2.p.) nolēma izsoli nerīkot un pārdot Nekustamo īpašumu  pirmpirkuma tiesīgajai personai 

Norai Golubovai, personas kods 041154-10308, par nosacīto cenu 14 160 EUR (četrpadsmit 

tūkstoši viens simts sešdesmit  euro).  

Nora Golubova ir iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā Nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu 14 160 EUR. 

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

18.12.2020. izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 02.02.2021. lēmumu 

(protokols Nr. 3, 2. p.):  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6656 001 0279, 3,3 ha kopplatībā, izsoles 

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

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

6656 001 0279, 3,3 ha kopplatībā, pārdošanu ar Noru Golubovu, [..] 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā īpašumā 

“Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0489, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – sešu cirsmu nekustamajā īpašumā 

“Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 002 0489, kas tika 

pārdotas kā vienots izsoles objekts, rakstiskajai izsolei iesniegto pieteikumu atvēršana notika 

2021. gada 2. martā plkst.14.00. Objekts atsavināts saskaņā ar Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2021. gada 29. janvāra sēdes lēmumu „Par 

Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu nodošanu atsavināšanai un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 6.p.).  Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā saņemtas 

piecas aploksnes ar piedāvājumiem. 

Atverot aploksnes, nederīgus piedāvājumus Izsoļu komisija nekonstatēja. 

Saskaņā ar Krimuldas novada Izsoļu komisijas 02.03.2021. izsoles protokolu Nr.4  

visaugstāko cenu piedāvāja un izsoles objektu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” nosolīja 

dalībnieks Nr.4: SIA “R GRUPA”, reģ. Nr.5003603631, par 92 178 EUR . 

Izsoles uzvarētājs SIA “R GRUPA” ir ieskaitījis Krimuldas novada domes norēķinu 

kontā par izsoles objektu nosolīto summu. 

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

Krimuldas novada domes 2021. gada 29. janvāra sēdē (prot. Nr. 1, 6. p.). apstiprināto izsoles 

noteikumu 7.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 02.03.2021. lēmumu (protokols Nr. 5, 1. 

p)., 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – sešu cirsmu 

nekustamajā īpašumā  “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 

Nr.6656 002 0489, 2021. gada 2. marta izsoles rezultātus. 

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot izsoles objektu SIA “R GRUPA”, reģ. 

Nr.50003603631, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes 

novads,  LV-2167, par 92 178 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši viens simts 

septiņdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Nosūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komisijai. 

4. Slēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju pēc saskaņošanas ar Siguldas novadā 

apvienojamo pašvaldību Finanšu komisiju. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 
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5. 

Par nekustamā īpašuma  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 007 0578, izsoles rezultātiem 

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 7054 m2 platībā, ar 

kadastra apzīmējumu 8068 007 0578, rakstiskā izsole notika 2021. gada 2. martā. Izsole 

notika saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada 

domes 2021. gada 29. janvāra lēmumu (prot. Nr. 1, 8. p.) “Par nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.  Izsoles noteikumos noteiktajā 

termiņā nekustamā īpašuma  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

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

piedāvājumi. 2021. gada 2. marta izsolē, atverot piedāvājumus, konstatētas piedāvātās cenas: 

1. Dalībnieks Nr. 1, piedāvātā cena 10 000 EUR. 

2. Dalībnieks Nr. 2, piedāvātā cena 10 500 EUR. 

Izsolē 2021. gada 2. martā par izsoles uzvarētāju tika atzīts augstākās cenas piedāvātājs 

dalībnieks Nr. 2 Rīgas rajona Krimuldas pagasta Inciema Dimiņa zemnieku saimniecība 

“LEJASZĀĢERI”, reģ. Nr.40001005448, juridiskā adrese “Lejaszāģeri”, Inciems, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, nosolītā summa 10 500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro). 

Izsoles protokols Nr. 5 apstiprināts 02.03.2021. Izsoļu komisijas sēdē (protokols Nr. 5, 3 .p.). 

Rīgas rajona Krimuldas pagasta Inciema Dimiņa zemnieku saimniecība “LEJASZĀĢERI” ir  

iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā par Nekustamo īpašumu piedāvāto 

summu.  

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

Krimuldas novada domes 2021. gada 29. janvāra (prot. Nr. 1, 8. p.). apstiprināto Nekustamā 

īpašuma izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 2021. gada 2. marta sēdes 

protokola Nr. 5, 3. p., 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

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

“Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra 

Nr. 8068 007 0578, 7054 m2 kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

pārdošanu ar Rīgas rajona Krimuldas pagasta Inciema Dimiņa zemnieku saimniecību 

“LEJASZĀĢERI”, reģ. Nr.40001005448, juridiskā adrese “Lejaszāģeri”, Inciems, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, par 10 500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti 

euro).  

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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6. 

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Brīduļiem”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0451, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

  (Ziņo: A.Zvidriņa. 

Debatēs: J.Salmiņš, J.Krieviņš, M.Zemītis, I.Kauliņš) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie 

Brīduļiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 2,75 ha kopplatībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8068 007 0451, izsole notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likumu, Krimuldas novada domes 27.11.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, 9. punkts) un 

29.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 7. p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem. Izsoles ar 

pretendentu atlasi izsludinātajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles pretendents. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu: “Ja 

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

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu”, un 27.11.2020. Izsoles noteikumu 

8.1.1. punktu, Izsoļu komisija 2021. gada 2. marta sēdē pieņēma lēmumu atzīt pirmo izsoli ar 

augšupejošu soli par notikušu bez rezultāta (protokols Nr. 5, 2. p.). 

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

27.11.2020. Izsoles noteikumu 8.1.1. punktu, saskaņā ar Krimuldas novada domes Izsoļu 

komisijas 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr. 5, 2 .p.),  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - zemes starpgabala  “Mežs pie 

Brīduļiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 2,75 ha kopplatībā, kadastra 

apzīmējums 8068 007 0451, 02.03.2021. izsoli par notikušu bez rezultāta. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

7. 

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

apzīmējums 6656 005 0129, pārdošanu  

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

No zāles iziet deputāts Ingus Kauliņš. 

 

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

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

6656 005 0129, (turpmāk – Nekustamais īpašums), rakstiskās izsoles rezultāti apstiprināti 

Krimuldas novada domes sēdē 2021. gada 26. februārī (prot. Nr. 2, 2. p.).  

03.03.2021. pirmpirkuma tiesīgajai personai Santai Bērziņai izsniegts Izsoļu komisijas 

piedāvājums izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt Nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu 5 650 EUR. Santai Bērziņai  ir likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.2 pantā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi kā zemes nomniecei, jo 

viņa 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 
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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”. 08.03.2021. Santa Bērziņa iesniegusi iesniegumu par izmantotajām pirmpirkuma 

tiesībām uz Nekustamo īpašumu (reģistrēts Krimuldas novada domē 09.03.2021, reģ. Nr. 

2021/18-3-395) un iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā izsolē nosolīto 

augstāko cenu 5 650 EUR. 

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 likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantu, Izsoļu komisijas 2021. gada 9. marta sēdes 

protokola Nr. 6, 1. p., 

 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Pārdot nekustamo īpašumu  “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 

apzīmējums 6656 005 0129, 1,73 ha kopplatībā, par izsolē nosolīto augstāko cenu 

5 650 EUR (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit euro) pirmpirkuma tiesīgajai personai 

Santai Bērziņai, [..] 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

8.  

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Grodi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0431, atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

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 Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609754. 

Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par  īpašuma 

“Grodi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 

9.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 23.februāra vērtējumu īpašuma tirgus 

vērtība ir EUR 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti euro) 

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. Racionālākais un lietderīgais 

izmantošanas veids būtu tā nodošana atsavināšanai. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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pirmās daļas 17.punkts noteic, 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, 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 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). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas 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. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 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 pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 

2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo īpašumu – zemes starpgabalu “Grodi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0431, kas sastāv no zemes vienības ar 

kad. apz. 6656 002 0431, 1,59 ha platībā. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 4430,00, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 4300,00 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121. 

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Grodi” izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

 

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām. 

 

 

 

 

http://www.krimulda.lv/
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9. 

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

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0860, atsavināšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

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 Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609794.  

Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par  īpašuma  

“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. 

Nr.2, 9.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 23.februāra vērtējumu īpašuma tirgus 

vērtība ir EUR 2600,00 (divi  tūkstoši seši simti euro). 

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. Racionālākais un lietderīgais 

izmantošanas veids būtu tā nodošana atsavināšanai. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo 

nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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. Īpašumam nav piekļuves no valsts 

vai pašvaldības ceļa.   

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

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

lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas 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. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 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 pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 

2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 

“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 6656 002 0862, kas sastāv no 

zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0860, 1,63 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 2730,00, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 2600,00 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt īpašuma “Ezerlauciņi” izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām. 

 

 

10. 

Par zemes vienības ar nosaukumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

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. 

Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par  īpašuma 

“Ūdensrozes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, zemes vienības ar kad. apz. 6656 005 

0118 atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 9.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 23.februāra vērtējumu īpašuma 

“Ūdensrozes” zemes vienības ar kad. apz. 6656 005 0118 tirgus vērtība ir EUR 4500,00 (četri  

tūkstoši pieci simti euro). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Saskaņā ar Krimuldas novada domes 

28.09.2012. lēmumu “Par zemes  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” 

(prot.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 ir spēkā līdz 31.12.2022. 2021.gada 

4.februārī saņemts Aigara Zariņa iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes vienību 

2,16 ha platībā. 

http://www.krimulda.lv/
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Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome ir 

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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

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

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

Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošā īpašuma “Ūdensrozes”, kad. Nr. 6656 005 

0118, zemes vienību ar kad. apz. 6656 005 0118, 2,16 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 4630,00, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 4500,00 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121. 

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

izsoli. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ūdensrozes” zemes vienības ar kad. apz. 6656 005 0118 

izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai 

un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 12 lapām. 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vaivariņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0161, atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 (Ziņo: A.Kandavniece) 

 

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 Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609876. 

Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par  īpašuma  

“Vaivariņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. 

Nr.2, 9.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 23.februāra vērtējumu īpašuma tirgus 

vērtība ir EUR 6200,00 (seši  tūkstoši divi simti euro). 

http://www.krimulda.lv/
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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. Racionālākais un lietderīgais 

izmantošanas veids būtu tā nodošana atsavināšanai. Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās 

daļas 17.punkts noteic, 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 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). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas 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. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 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 pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 

2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu 

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

0161, 2,48 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 6330,00, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 6200,00 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vaivariņi” izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

 

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām. 

 

 

http://www.krimulda.lv/
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12. 

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

novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Viesturi”, kad. Nr.  6656 002 0399, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 

0399, platība 6,38 ha. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000603336. Uz zemes atrodas Valsts kadastra informācijas 

sistēmā nereģistrēts šķūnis.  

Nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Viesturi”, kad. Nr. 6656 002 0399, zemes vienība 

ar kad.apz.6656 002 0399 ir iznomāta līdz 31.07.2021. Saskaņā ar likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos”  30.2 pantu, šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētajai personai, 

kas ir lauksaimniecības zemes nomnieks, ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja 

zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā pašvaldībā. Tā var iegūt Nekustamo īpašumu par 

izsolē nosolīto augstāko cenu. 

Krimuldas novada dome 2020.gada 28.augustā pieņēma lēmumu “Par  nekustamā 

īpašuma  ar nosaukumu  “Viesturi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas 

procesa uzsākšanu” (prot. Nr.12, 14.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā.  

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2020.gada 21.augusta vērtējumu īpašuma tirgus vērtība 

ir EUR 17 800 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).  

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 

pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju 

izvērtējumu” (prot. Nr.5, 10.p.) noteikts, ka zemes īpašums “Viesturi” Lēdurgas pagastā 

nododams atsavināšanai.  

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

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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

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

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 

pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

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

pag., Krimuldas nov., kad. Nr.  6656 002 0399, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. 

apz. 6656 002 0399, 6,38 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 17 930, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 17 800 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121.  

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

rakstisku izsoli. 

4. Apstiprināt īpašuma “Viesturi” izsoles noteikumus (pielikumā).  
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5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai 

un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 12 lapām. 

 

13. 

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

Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0536, atsavināšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

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 Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609917. 

Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par  īpašuma 

“Mazezeriņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. 

Nr.2, 9.p.). 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 23.februāra vērtējumu īpašuma tirgus 

vērtība ir EUR 1200,00 (viens  tūkstotis divi simti euro).  

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. Racionālākais un lietderīgais 

izmantošanas veids būtu tā nodošana atsavināšanai. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punkts noteic, 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 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). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas 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. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 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 pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 

2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

http://www.krimulda.lv/
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balsojot, ar 14 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 

“Mazezeriņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas., kad. Nr. 6656 002 0536, kas sastāv no zemes 

vienības ar kad. apz. 6656 002 0536, 0,7001 ha platībā. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 1330,00, kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 1200,00 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 121.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma –zemes starpgabala “Mazezeriņi” izsoles noteikumus 

(pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām. 

 

 

14. 

Par zemes vienības, starpgabala “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Mežs 

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

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

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609397.  

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

pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu” 

(prot. Nr.1, 11.p.). 

Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem no kopējās zemes vienības 

platības meža zeme aizņem 9,75 ha, zeme zem ūdens 0,12 ha. 

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada pašvaldības saistošo  noteikumu 

Nr.5 “Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada” Grafisko daļu zemes gabals 

atrodas Mežu (M) teritorijā.  

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 9.februāra vērtējumu īpašuma tirgus vērtība 

ir EUR 16 900 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti euro). 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu to nav plānots izmantot 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un Krimuldas novada pašvaldības dome nekonstatē, ka 

īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm.  

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

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

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

un ir nododama atsavināšanai ar pretendentu atlasi. 

http://www.krimulda.lv/
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Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome ir 

tiesīga lemt par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

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

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

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

īpašuma “Līcīši” zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0558.  Īpašumam nav piekļuves no 

valsts vai pašvaldības ceļa.   

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

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

apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 

platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai (ceļam). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas 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. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 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 pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Attīstības komitejas 

2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo  nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 

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

8068 007 0486, 9,87 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu EUR 17 120 kas sastāv no SIA 

“Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības EUR 16 900 un nekustamā īpašuma vērtēšanas 

izmaksām EUR 217,80.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma-zemes starpgabala “Mežs pie Līčupēm” izsoles 

noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.krimulda.lv. 

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

7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums   un noteikumi pievienoti protokolam uz 13 lapām. 

 

 

 

 

 

http://www.krimulda.lv/


19 

 

15. 

Par  zemes  piekritību Krimuldas novada pašvaldībai 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās 

pašvaldības vārda. Savukārt piektā daļa noteic, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes 

reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas 

pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada 

teritoriālā iedalījuma vienībās. 

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

atrodas ēkas, piederību  valstij Krimuldas novadā”, protokols Nr. 10, 3.p., noteikts ka  zemes 

vienība “Ūdenstornis Mičos”,  platība 0,3 ha, kad. apz. 6656 005 0107 un zemes vienība  

“Ugunsdzēšanas rezervuārs”, platība 0,01 ha, kad. apz. 6656 005 0119 ir piekrītošas Latvijas 

valstij. Ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2010.gada 5.augusta aktu, zemes vienības iekļautas  

rezerves zemes fondā un ar 2014.gada 14.novembra lēmumu, zemes vienībām precizētas 

platības. 

 Uz vienas no zemes vienībām atrodas ūdens apgādes objekts, bet uz otras zemes 

vienības atrodas rezervuārs ugunsdzēsības vajadzībām, kas izbūvēti vēl pirms zemes 

reformas. 

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

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

lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

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

novada teritorijas plānojums no 2016.gada”  Grafisko daļu, abi zemes gabali atrodas   

Lauksaimniecības (L)  teritorijā, kur minimālā zemes gabala platība ir 2 ha.   

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6.punkta nosacījumiem, zeme, kuras 

piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals. 

Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais 

rezerves zemes saraksts.  Publicētajā izvērtētajā sarakstā pie  zemes vienībām ar kad. apz. 

6656 005 0107 un 6656 005 0119, ir atzīme par piekritību pašvaldībai. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6.punkta nosacījumiem, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 

pirmo daļu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 6656 005 0107, platība 0,24 ha ir starpgabals. 

2. noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 6656 005 0119, platība 0,09 ha ir starpgabals. 

3. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 005 0107 un 6656 005 0119 ir piekrītoša 

Krimuldas novada pašvaldībai. 

4. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. 

 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa 

pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā) .  

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 2 lapām. 

 

 

16. 

Par atsavināšanas ierosinājumu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS 2021.gada 22.februāra iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 

24.februārī, Nr. 2021/9-10-311),  kurā tiek lūgts nodot atsavināšanai   zemes gabala ar adresi 

Dārza iela 17, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  kad. apz. 8068 007 0289, daļu 

3000m2 platībā, DOME  KONSTATĒ: 

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

100000511476 datiem, nekustamais īpašums, kad. Nr. 8068 007 0289, platība 1,28 

ha, ar nosaukumu “Kalnlīgotnes” un adresi Dārza iela 17, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

 

2. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes vienības ar kad, 

apz. 8068 007 0289,  atrodas PERSONAI tiesiskajā valdījumā esošs mājīpašums ar 

adresi Dārza iela 17, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 507 

0040. 
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3. Ar Krimuldas novada domes 2012.gada 24.augusta lēmumu “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu”, protokols Nr. 10, 1.p., PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz “Kalnlīgotāji” māju zemi 1,28 ha platībā un 

noslēgts zemes nomas līgums par zemes iznomāšanu līdz 2021.gada 30.decembrim. 

4. 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 007 0287,  atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kur minimālā zemes 

vienības platība ir 2500m2. 

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

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

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

likums) 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

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

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

zemes nomas līgums. 

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

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Saskaņā 

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

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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publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija. 

8. Atsavināšanas likuma 10.panta otrā daļa noteic, ka izsoli rīko tās institūcijas izveidota 

izsoles komisija, kura organizē mantas atsavināšanu (..). 

9. Atsavināšanas likuma 44.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas zemi var iegūt 

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

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu un  44.panta pirmo 

daļu, 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” Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

nosacījumiem,   Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu,   

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot Būvvaldei veikt darbības īpašuma ar adresi Dārza iela 17, Raganā, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0289, platība 1,28 ha, 

sadalīšanai, nodalot no īpašuma 3000m² lielu platību mājīpašuma, kad. Nr. 8068 507 

0040, uzturēšanai. 

2. Aicināt PERSONU reģistrēt mājīpašumu ar kad. Nr. 8068 507 0040 Rīgas rajona 

tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā. 

3. Ar 2021.gada 1.aprīlī izdarīt grozījumus 2012.gada 21.septembra Lauku apvidus 

zemes nomas līgumā, samazinot iznomājamo zemes platību no 1,28 ha uz 0,3 ha. 

4. Lēmumu par zemes vienības, kad. apz. 8068 007 0289, daļas atsavināšanu 3000m² 

platībā pieņemt pēc īpašuma Dārza iela 17, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

sadalīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

  

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

17.  

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

1& 

 

Izskatījusi   PERSONAS  2021.gada 27.februāra iesniegumu, reģistrēts Krimuldas 

novada domē 2021.gada 1.martā, Nr. 2021/9-11-331,  par zemes gabala nodošanu īpašumā 

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

Krimuldas novadā, kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

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

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

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

Nr. 441 datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 
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2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr.2 Vidus ielā 2, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 900 0193. Īpašuma tiesības uz 

Dzīvokļa īpašumu 2003.gada 6.jūnijā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 441 2. 

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

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

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

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu 

privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals nododams bez atlīdzības un 

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

zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieks 

proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.  

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

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

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

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

6484/128016 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 6484/128016 domājamās daļas ir 10,07 

euro. 

 

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

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

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta 

atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

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

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

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

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, privatizētā dzīvokļa Nr. 2, kad. Nr. 8068 900 

0193,  īpašniecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 6484/128016 

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 6484/128016 domājamām daļām. 

3. [..] 

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

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram  

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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2& 

 

Izskatījusi   PERSONAS 2021.gada 5.marta iesniegumu, reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2021.gada 8.martā, Nr. 2021/9-11-369  par zemes gabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Bērzu  ielā 1-5, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1.  Zemes īpašums ar adresi Bērzu iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 

Nr. 8068 007 0824, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0746, platība 

2935 m2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 530 datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. Dzīvoklis Nr. 5  Bērzu ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

PERSONAI pieder uz īpašuma tiesību pamata. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu, 

kad. Nr. 8068 900 0341,  2004.gada 28.decembrī ir nostiprinātas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.530 5. Dzīvokļu īpašums atrodas dzīvojamā mājā ar kad. 

apz. 8068 007 0418 006, kas atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes 

vienības ar kad. apz. 8068 007 0746. 

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

pirmās daļas 1. un 6. punktā 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.  

4. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi zemesgabala Bērzu iela 1, 

Raganā, ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda EUR 278,13,  tai skaitā kancelejas nodeva 

Zemesgrāmatā EUR 35,57.    

5. Dzīvoklim Nr.5  Bērzu ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, atbilst 

7982/88074 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 7982/88074 daļas   sastāda EUR 25,21. 

 

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 17.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu,   

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Nodot zemes vienības Bērzu iela  1, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 8068 007 0746, kopējā platība 2935 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Bērzu iela  1, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā , privatizētā dzīvokļa Nr.5, kad. Nr. 8068 900 

0341,  īpašniekam PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 7982/88074 

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

par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar PERSONAS  par zemes gabala 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 7982//88074 

domājamām daļām. 

3. [..] 

4. Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciālistei A.Viškerei, 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. 

 

3& 

 

Izskatījusi  PERSONAS 2021.gada 13.marta  iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 16. 

martā, Nr. 2021/9-10-445) par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši 

privatizētā dzīvokļa Skolas ielā 8-3, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Skolas iela 8, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 

Nr. 8068 007 0818, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0740, 

platība 3258 m    . Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 353 datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr.3 Skolas ielā 8, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 

2001.gada 4.aprīlī ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

353 3. 

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

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

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

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu 

privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals nododams bez atlīdzības un 

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

zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas 

īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.  

4. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi zemesgabala Skolas iela 8, 

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

378,35,  tai skaitā kancelejas nodeva Zemesgrāmatā EUR 35,57. 

5. Dzīvoklim Nr.3  Skolas ielā 8,  Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, atbilst 

733/10959 domājamās daļas, attiecīgi izmaksas 733/10959 domājamām daļām ir  

EUR 25,31. 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Nodot zemes vienības Skolas iela 8,  Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 8068 007 0740, kopējā platība 3258 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela  8, Raganā,  

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā , privatizētā dzīvokļa Nr. 3, kad. Nr. 8068 900 

0096,  īpašniecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 733/10959 

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 733/10959 domājamām daļām. 

3. [..] 

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

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā. 

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

bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 38& , 

protokols Nr.2, 2.p.   

6. Atzīt par spēkā neesošu 2017.gada 9.februāra Vienošanos par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības Nr. 74. 

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

8. Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

18.  

Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, 

nomas līguma pagarināšanu 

 (Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatījusi PERSONAS, 2021.gada 25.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Krimuldas 

novada domē 2021.gada 2.martā ar Nr.2021/9-10-344, ar lūgumu noslēgt zemes nomas 

līgumu par  Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu “Ceriņi”, 

Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0202, platība 0,79 ha, daļas 

nomu, DOME KONSTATĒ: 

1. Ar Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemes komisijas 1997.gada 22.decembra  lēmumu 

“Par izmaiņām piešķirtās zemes platībās”, PERSONĀM  piešķirta pastāvīgā lietošanā 

zeme 1,0 ha platībā, kad. apz. 6656 002 0202. 

2. Uz zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0202 PERSONĀM kopīpašumā esošs šķūnis 

ar akmens pamatiem, koka sienām un skaidu jumtu, 1992.gada 3.marta vienošanās ar 

paju sabiedrību “Lēdurga”, par mantas nodošanu pret darba pajām, reģistrēta Lēdurgas 

pagasta TDP 1993.gada 3.martā, Nr. 65. 

3. Ar Krimuldas novada domes 2011.gada 25.februāra lēmumu “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai”, protokols Nr. 2, 2.p. PERSONAI 

ar 2010.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes daļu ar 
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nosaukumu “Ceriņi”, kad. Nr. 6656 002 0202, ½ d.d. apmērā.  Ar šo pašu lēmumu, 

noteikts ka šī zeme ir piekrītoša Krimuldas novada pašvaldībai.  

4. 2011.gada 28.martā starp Krimuldas novada domi un PERSONA noslēgts zemes nomas 

līgums par Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes “Ceriņi”, kad. apz. 6656 

002 0202 daļas ½ d.d. apmērā nomu uz 10 gadiem. 

5. Ar Krimuldas novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumu “Par zemes lietojumu 

piederību un platību precizēšanu”, protokols Nr. 15, 7.punkus, 2&, PERSONAI 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību “Ceriņi”, kad. apz. 6656 002 0202. 

Ar šo pašu lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kad. apz. 6656 002 0202 ir piekrītoša 

Krimuldas novada pašvaldībai, un precizēta zemes vienības platība  ir 0,79 ha. Malvīne 

Ozola mirusi 2007.gada 7.februāri. Zemes nomas līgums ar Malvīni Ozolu nav ticis 

noslēgts. 

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

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona,  kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, (..) iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien 

zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes 

nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

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

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

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

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

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

citai personai. 

8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas 

pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu. Savukārt minēto MK 

noteikumu 7.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 

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

zemes kadastrālās vērtības (..). 

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

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

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

otro un ceturto daļu,  Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI īpašuma “Ceriņi”, kad. Nr. 6656 

002 0202,  kopējā platība 0,79 ha,  zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 0202, daļu ½ 

domājamās daļas apmērā. 

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

un PVN.  

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 



28 

 

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

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

Ozolam. 

 

 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa 

pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā) .  

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. 

 

19. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatījusi PERSONAS,  2021.gada 16.februāra iesniegumu (saņemts Krimuldas 

novada domē 2021.gada 18.februārī  Nr. 2021/3-6-283) par atteikšanos no nomas  zemes 

palīgsaimniecības vajadzībām Krimuldas novada  pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā 

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

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

daļas 2.punktu, 2016.gada 7.novembra Zemes nomas līguma Nr. 17-6/51 2.2., 7.1. un 7.2. 

punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu, 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Sākot ar 2021.gada 17.martu  izbeigt 2016.gada 7.novembrī noslēgto Zemes 

nomas līgumu Nr.17-6/51, kurā PERSONAI palīgsaimniecības vajadzībām 

iznomāta zeme 0,5 ha platībā pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā ar nosaukumu 

“Ausekļi”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. apz. 6656 002 0311. 

2. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar PERSONU. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

20. 

Par lauksaimniecības zemes transformāciju 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot  PERSONAS, 2021.gada 10.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot 

īpašumā „Bumbiņas” , Krimuldas pag., Krimuldas novadā,  aptuveni 2,0 ha lauksaimniecības 

zemes un klāt pievienotos 2021.gada 10.februāra VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie 

īpašumi” tehniskos noteikumus Nr. Z-1-18/227,    DOME KONSTATĒ:  

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

100000440587 datiem, nekustamais īpašums „Bumbiņas”, kad. Nr. 8068 002 0333, 

sastāv no vienas zemes vienības  ar  kad. apz. 8068 002 0333, platība 4,23 ha. Īpašums  

pieder   PERSONAI (turpmāk – īpašnieks). 
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2. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, no zemes vienības kopējās 

platības lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 2,65 ha, meža zeme 1,34 ha un 

zeme zem ūdeņiem (grāvjiem) 0,21 ha.  

3. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra datiem, apmežojamā zemes vienības daļa ir 

meliorēta. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, darbība paredzēta 

meliorācijas objektā Pēterupītes platību meliorācija, šifrs 27979, 1972. gads. 

Paredzētās darbības zonā atrodas valsts nozīmes ūdensnoteka Pēterupe, meliorācijas 

kadastra Nr.532:01, kontūrgrāvis, meliorācijas kadastra Nr.5323:313, drenu kolektori, 

drenu zari un transportbūve – caurteka. 

4. 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) un  Mežu (M)  teritorijā.   

5. Saskaņā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 488.2.punktu, 

lauksaimniecības zemes apmežošana nav atļauta ja meliorācijas sistēmu uzturētājs 

nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu; 488.4.punkts noteic, ka lauksaimniecības 

zemes apmežošana nav atļauta, ja apmežošanai paredzētā lauksaimniecības zemes 

platība ir lielāka par 3 ha.  

6. Izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteiktas sekojošās prasības: 

6.1. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama hidromelioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, blakus esošajos vai citos 

īpašumos. 

6.2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam meliorācijas 

speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas 

darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai 

attiecīgo meliorācijas sistēmu norakstīšanu. 

6.3. Ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārbūve, to veikt pirms lauksaimniecības 

zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu izstrādāt sertificētam 

meliorācijas sistēmu projektētājam. 

6.4. Ja nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves projektu, tad to saskaņot 

pie ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. 

Lagzdiņa Salaspilī, Rīgas ielā 113. 

6.5.  Gadījumos, kad tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, vai akceptētā 

būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos 

risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas 

nodaļas Rīgas sektorā. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz  2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada domes 

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

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi” Grafisko daļu  un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 489.punktu, VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie 

īpašumi ” 2021.gada 10.februāra tehniskajiem noteikumiem Nr. Nr. Z-1-18/227, 2021.gada 

11.marta Attīstības komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piekrist 2,0 ha   lauksaimniecībā izmantojamās  zemes apmežošanai  īpašuma 

“Bumbiņas ”, kad. Nr. 8068 002 0333,  zemes vienībā  ar kad. apz. 8068 002 0322. 

2. Noteikt, ka īpašniekam jāizpilda VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

tehnisko noteikumu Nr. Z-1-18/227 prasības: 
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2.1. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama hidromelioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, blakus esošajos vai citos 

īpašumos. 

2.2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam meliorācijas 

speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas 

darbību un nosakot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai 

attiecīgo meliorācijas sistēmu norakstīšanu. 

2.3. Ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārbūve, to veikt pirms lauksaimniecības 

zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu izstrādāt sertificētam 

meliorācijas sistēmu projektētājam. 

2.4. Ja nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves projektu, tad to saskaņot 

pie ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. 

Lagzdiņa Salaspilī, Rīgas ielā 113. 

2.5. Gadījumos, kad tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, vai akceptētā 

būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos 

risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas 

nodaļas Rīgas sektorā. 

3. Pēc apmežošanas paveikšanas īpašniekam jāiesniedz izmaiņas meliorācijas kadastrā 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa 

pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā).  

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. 

 

21. 

Par īres līguma pagarināšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS, 2021.gada 17.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

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

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

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

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

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

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

Attīstības komitejas 2021.gada 11.marta atzinumu,  

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) 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. 040.15/7-6,  par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli, kad. apz. 8068 006 0042 002 001, platība 51,9 m², adrese 

“Skolotāju māja 2”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 
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2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija 

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem, EUR 27,00 

apmērā mēnesī. 

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

vienošanās parakstīšanu ar PERSONU. 

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

 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1lapas. 

 

22. 

Par līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par LatPos GNSS bāzes 

stacijas antenas vietas nomu 

(Ziņo: A.Kandavniece. 

Debatēs: J.Krieviņš, M.Zemītis, Z.Segliņa ) 

 

2021.gada 15.martā Krimuldas novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) 15.03.2021. iesniegums 

Nr.176/7/1-14 ar lūgumu noslēgt līgumu starp Aģentūru un Domi par pastāvīgo globālās 

pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” (turpmāk – LatPos) 

globālās navigācijas satelītu sistēmas (turpmāk – GNSS) bāzes stacijas antenas vietas nomu 

2m2 platībā uz Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošā Lēdurgas kultūras nama jumta 

E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 

66560020391002).  

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 12.panta sesto daļu Aģentūra izveido un 

uztur LatPos, nodrošinot tās bezmaksas izmantošanu. LatPos sastāv no 28 bāzes stacijām, kas 

ir vienmērīgi izvietotas pa visu valsts teritoriju un darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas 

gadā), uzkrājot uztvertos datus un izplatot tos lietotājiem un datu apstrādes un kontroles 

centram Aģentūrā. LatPos nodrošina reālā laika datus, kuri tiek uzreiz noraidīti uz lietotāja 

uztvērēju, un pēcapstrādes datus, kuru glabāšana tiek nodrošināta pastāvīgi. LatPos sistēmas 

izmantošana ir valstiski nozīmīga funkcija un iegūtie dati tiek plaši izmantoti mērniecībā, 

lauksaimniecībā, būvniecībā un citās jomās, kur nepieciešams iegūt ģeodēzisko mērījumu 

datus. 

2021.gada 4.martā Aģentūras speciālisti kopā ar Domes izpilddirektora vietnieku Vilni 

Krišjāni, veicot apsekošanu, konstatēja, ka Lēdurgas kultūras nama ēka ir piemērota LatPos 

bāzes stacijas ierīkošanai. LatPos bāzes stacija sastāv no globālās navigācijas satelītu sistēmas 

(GNSS) raidīto signālu uztverošas antenas un uztvērēja iekārtas. GNSS antenas izvieto uz 

apvidū augstākajām celtnēm, lai apkārtējie objekti – ēkas, koki utt. – neaizklātu satelītu 

raidīto signālu uztveršanu. GNSS antenu stiprina uz metāla konstrukcijas, un ar 30 metru garu 

kabeli tā tiek savienota ar GNSS uztvērēju, kas tiek glabāts pie sienas piestiprinātā metāla 

seifā un, kas ir jānodrošina ar nepārtrauktu elektrības un interneta pieslēgumu. Saskaņā ar 

Aģentūras sniegto informāciju LatPos GNSS bāzes stacija ir satelītu signālu uztveroša bāzes 

stacija, kas patērē mazu elektroenerģijas daudzumu - ne vairāk kā  15 kWh mēnesī, turklāt 

neprasa citus ieguldījumus tās darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā 
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īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar iepriekš minētā 

panta 1.1 daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 

laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas 

maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 6.punktu: “Šo noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot, 

izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja: [..] 6.3. iznomā 

nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu izvietošanai, kā arī ja 

nekustamajā īpašumā vai tā daļā nomniekam, kurš nomā nekustamā īpašuma daļu, tiek 

iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai;[..]” 

  

  

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

daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Finanšu komitejas 17.03.2021. 

atzinumu,  

 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 2 (Erlends Eisaks, 

Gatis Megris) DOME NOLEMJ: 

1. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par 

LatPos GNSS bāzes stacijas antenas vietas nomu E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 66560020391002) 

12,84 platībā. 

2. Nomas maksa mēnesī tiek noteikta EUR 22,28 (Divdesmit divi euro un 28 centi) un 

pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.  

3. Dome nodrošina nomniekam iespēju izmantot pieslēgumu elektriskajam tīklam 

antenas darbības nodrošināšanai bez papildu maksas.  

4. Juridiskajai nodaļai sagatavot nomas līgumu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

23. 

Par izmaiņām komisiju sastāvā 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punktu, Ministru 

kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3., 4. punktu, likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 22.02.2021. Daigas Gailītes iesniegumu un 

10.03.2021. Baibas Vītiņas iesniegumu, 

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Daigu Gailīti no Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas 

sakarā ar Covid-19 izplatību  komisijas locekļa, Izsoļu komisijas locekļa un VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” iepirkuma “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – 

Ķegums posma km 8.30 – 12.50 pārbūve” pārstāvja amata pienākumu pildīšanas ar 

2021.gada 28.februāri. 

2. Ievēlēt par Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas sakarā ar Covid-

19 izplatību komisijas locekli Baibu Vītiņu ar 2021.gada 29.martu.  

3. Atļaut Baibai Vītiņai savienot citus amatus ar Publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanas sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas locekļa amatu. 

4. Uzlikt Baibai Vītiņai 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 Baibai Vītiņai 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. 

 

24. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

(Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, M.Zemītis, Z.Skrivļa, Z.Berdinska) 

   

1& 

Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas vidusskolas direktores Ritas Erdmanes 

2021. gada 15. marta iesniegums Nr. 1-12/9 par papildu finansējumu parketa atjaunošanai un 

skolas un peldbaseina budžeta tāmes grozījumiem. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu 

komitejas 2021. gada 17. marta sēdē. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 17.03.2021. atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Krimuldas vidusskolai (budžeta funkcija 092121) 5 000 EUR (Pieci tūkstoši 

euro) parketa klājuma atjaunošanai Krimuldas vidusskolas koplietošanas telpām (EKK 

2244). 

2. Naudas līdzekļus 5 000 EUR (Pieci tūkstoši euro) piešķirt no pašvaldības budžeta 

struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura transferti (EKK 

2275 Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)”. 

3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. 
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gadam”. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

2& 

Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora 

Aivara Bunķa 2021. gada 9. marta iesniegums Nr. 9/1-16 par finansējuma piešķiršanu. 

Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas 2021. gada 17. marta sēdē. Pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 17.03.2021. 

atzinumu, 

 

balsojot, ar 13 balsīm (Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars 

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

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

Berdinska), DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai (budžeta funkcija 09511) 339 EUR (Trīs 

simti trīsdesmit deviņi euro) datortehnikas iegādei (EKK 5238). 

2. Naudas līdzekļus 339 EUR (Trīs simti trīsdesmit deviņi euro) piešķirt no pašvaldības 

budžeta struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura 

transferti (EKK 2275 Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)”. 

3. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai (budžeta funkcija 09511) 1 750 EUR 

(Viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) nometnes “Muzicēsim kopā” 

organizēšanai (EKK 23636). 

4. Naudas līdzekļus 1 750 EUR (Viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) piešķirt no 

pašvaldības budžeta struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja 

rakstura transferti (EKK 2275 Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)”. 

5. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. 

gadam”. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

3& 

Krimuldas novada domē saņemts veco ļaužu mītnes “Pēterupe” direktores Guntas 

Batarevskas 2021. gada 15. marta iesniegums Nr. 3 par finansējumu apkures katla iegādei un 

uzstādīšanai. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas 2021. gada 17. marta sēdē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 

17.03.2021. atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt veco ļaužu mītnei “Pēterupe” (budžeta funkcija 10201) 9 000 EUR (Deviņi 

tūkstoši euro) apkures katla iegādei, uzstādīšanai (EKK 5220) un 2 150 EUR (Divi 

tūkstoši viens simts piecdesmit euro) apkalpošanai (EKK 2243). 

2. Naudas līdzekļus 5 150 EUR (Pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro) piešķirt no 

pašvaldības budžeta struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja 

rakstura transferti” (EKK 2275 Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem). 
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3. Naudas līdzekļus piešķirt no pašvaldības budžeta struktūrvienības “10201 Veco ļaužu 

mītne “Pēterupe”, 4 900 EUR (Četri tūkstoši deviņi simti euro) pārējo darbinieku 

mēneša amatalga (EKK 1119), EUR 1 100 (Viens tūkstotis viens simts euro) no darba 

devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām (EKK 1210).   

4. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. 

gadam”. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

4& 

Saskaņā ar to, ka Covid-19 ierobežošanai Krimuldas novada pašvaldības iestādēm 

nepieciešams iegādāties papildu individuālās aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas 

līdzekļus, izvērtējot iestāžu iesniegtos pašvaldības 2021. gada budžeta priekšlikumus un 

pamatojoties uz Finanšu komitejas 2021. gada 17. marta sēdes atzinumu, Ministru kabineta 

06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likumu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, 

Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt Krimuldas vidusskolas peldbaseinam (budžeta funkcija 092122) 180 EUR 

(Viens simts astoņdesmit euro) zāļu, ķimikāliju un laboratorijas preču iegādei (EKK 

2341). 

2. Piešķirt Krimuldas vidusskolas peldbaseinam (budžeta funkcija 092122) 450 EUR 

(Četri simti piecdesmit euro) darba aizsardzības līdzekļu iegādei (EKK 2313). 

3. Piešķirt pirmskolas izglītības iestādei “Ezerciems” (budžeta funkcija 09112) 100 EUR 

(Viens simts euro) zāļu, ķimikāliju un laboratorijas preču iegādei (EKK 2341). 

4. Piešķirt pirmskolas izglītības iestādei “Ezerciems” (budžeta funkcija 09112) 20 EUR 

(Divdesmit euro) darba aizsardzības līdzekļu iegādei (EKK 2313). 

5. Naudas līdzekļus 750 EUR (Septiņi simti piecdesmit euro) piešķirt no pašvaldības 

budžeta struktūrvienības “03210 Civilās aizsardzības pasākumi (EKK 23502 

Saimniecības preces)”. 

6. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. 

gadam”. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

5& 

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

deputāti Jānis Eisaks un Erlends Eisaks nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Lai nodrošinātu Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 

un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas nepieciešamībai atbilstošu interneta 

ātrumu (pēdējos gados pieaugusi nepieciešamība pēc interneta, piemēram, pirmsskolā ieviests 

elektroniskais žurnāls ELIIS, mākslas skolā mācības daļēji notiek attālināti, ievērojot Covid-

19 ierobežošanas pasākumus) ar 2021. gadu augstākminēto izglītības iestāžu telpās ierīkots 
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jauns interneta pieslēgums. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, Finanšu komitejas 17.03.2021. atzinumu, 

 

balsojot, ar 12 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Ingus 

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

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

1. Piešķirt Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolai (budžeta funkcija 09512) 

300 EUR (Trīs simti euro) interneta pakalpojumu apmaksai (EKK 2210). 

2. Naudas līdzekļus 300 EUR (Trīs simti euro) piešķirt no pašvaldības budžeta 

struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura transferti 

(EKK 2275 Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)”. 

3. Finanšu nodaļai sagatavot saistošo noteikumu projektu par grozījumiem 29.01.2021. 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021. 

gadam”. 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

25. 

Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējo norēķinu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Kumskis, A.Meistere) 

 

Pamatojoties uz  28.06.2016. MK noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu veiktajiem pakalpojumiem” 10.punktu 

un Finanšu komitejas 17.03.2021. atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem pēc 

2020.gada naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

2021.gadam no 1.janvāra sekojoši: 

 

 

Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     83.09  

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   231.57 

PII Krimulda EUR/mēnesī   206.67 

PII Ezerciems EUR/mēnesī   285.59 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums   ar pielikumiem pievienots protokolam uz  3 lapām. 

26. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

(Ziņo: L.Kestere) 

 

1& 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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27. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 

“Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo 

situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību” 

(Ziņo: G.Diļevka. 

Debatēs: M.Zemītis) 

    

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 43.panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos 

noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 1.punktu, kas noteic, ka visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā 

situācija no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim, ir nepieciešams veikt grozījumus 

Krimuldas novada 2020.gada 1.maija saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Krimuldas novada 

pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 

izplatību”.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa paredz, ka 

pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) 

pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 37.punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā 

valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi 

pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās 

situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35.panta otrajā daļā noteikto 

pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Ar 25.02.2021. ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā, kas paredz: “1) pašvaldība piešķir un izmaksā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā šā likuma 35. panta otrās 

daļas 2. punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktajā apmērā. Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un pašvaldību informācijas 

sistēmās pieejamo informāciju, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai 

mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar 

Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pašvaldība palielina 

izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai 

skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns 

līdz 18 gadu vecumam. 

[..] lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā 

nodrošināšanu, valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju izdevumu segšanai 50 procentu 

apmērā no laikposmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam mājsaimniecībai 

izmaksātā pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā 75 euro vienai personai mēnesī. Lai kompensētu 

pašvaldībām izdevumus par izmaksājamo pabalstu apmēra palielināšanu par 50 euro mēnesī 

par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, valsts nodrošina pašvaldībām 

mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā 

audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta 

palielinājuma - 50 euro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.” 

Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 

trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, 37.1 punktu un 

39.punktu un Sociālo  jautājumu komitejas 09.03.2021. atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi 

Krimuldas novada 2020.gada 1.maija saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Krimuldas 

novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar 

Covid-19 izplatību”. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Krimuldas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un 

nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Krimuldas novada pašvaldības 

administrācijas ēkā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

28. 

Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Kumskis) 

 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta ceturtās 

daļas 3.punktu, ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību 

institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām tiek izstrādāts un katras pašvaldības domei 

apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts, kas aptver 

likuma 6.panta pirmās daļas 9.punktā minētās katastrofas un 11.panta pirmās daļas 5.punktā 

minētos uzdevumus. 

Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās 

aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4.punkts noteic, ka  sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju: 4.1. pašvaldības vai 

sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums: 4.1.1. administratīvi 

teritoriālais sadalījums; 4.1.2. iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās 

izvietoto ieslodzīto skaits; 4.1.3. blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas; 4.2. pašvaldības teritorijā iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un ļoti 

augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju; 4.3. kopsavilkums 

par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, 

notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā): 4.3.1. risku scenāriji; 4.3.2. risku matricas; 4.3.3. 

risku kartes; 4.4. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. 

pielikums) atsevišķi katram riskam; 4.5. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. 

pielikums); 4.6. iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām 

teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās sekas: 4.6.1. evakuācijas veids; 

4.6.2. pulcēšanās vietas; 4.6.3. evakuācijas maršruti; 4.6.4. transporta nodrošinājums; 4.6.5. 

pagaidu izmitināšana; 4.6.6. evakuēto uzskaite; 4.6.7. evakuēto ēdināšana; 4.6.8. evakuēto 

sociālā aprūpe; 4.6.9. evakuēto īpašuma apsardze; 4.6.10. sadarbība ar citām pašvaldībām 

evakuēto uzņemšanas jomā; 4.7. iesaistāmie resursi: 4.7.1. pašvaldības vai pašvaldību 

resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos; 4.7.2. fizisko vai 

juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos; 4.7.3. 

nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā; 4.8. sadarbība ar 

citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un 

citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām. 

Saskaņā ar minēto noteikumu 5.punktu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

plānam pievieno: 5.1. aktuālo apstiprināto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu un informāciju par tās sastāvu; 5.2. sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas apziņošanas shēmu; 5.3. karti(-es) mērogā vismaz 1:10 000, kurā 

izmantoti šo noteikumu 3. pielikumā minētie apzīmējumi; 5.4. sadarbības dokumentu kopijas. 

http://www.krimulda.lv/
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Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumiem Nr.658 “Noteikumi 

par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” sagatavots Siguldas 

sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns.  

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu,  

ceturtās daļas 3.punktu, desmito daļu, 17.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 

7.novembra noteikumiem Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos 

iekļaujamo informāciju” 4. un 5.punktu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums un nolikuma projekts pievienots protokolam. 

 

29. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu  

(Ziņo: L.Kumskis) 

 

1& 

 

Iepazīstoties ar Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gadā izsludinātās mērķprogrammas 

“Kultūrelpa” noteikumiem, kā arī novērtējot rakstnieka Anšlava Eglīša devumu literatūrā un 

iepazīstoties ar plānoto Anšlava Eglīša ekspozīcijas izveidi Inciema torņa ēkā un saskaņā ar 

likuma Par pašvaldībām 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un  21. panta pirmās 

daļas 27. punktu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

 

1. Atbalstīt Krimuldas novada domes dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammā “Kultūrelpa” iesniedzot projekta pieteikumu Anšlava Eglīša nemateriālā 

kultūras mantojuma, īpaši saistībā ar Krimuldas novada teritoriju, saglabāšanai un 

popularizēšanai. 

2. Piešķirt projekta īstenošanai Krimuldas novada domes līdzfinansējumu 1 000 EUR 

(Viens tūkstotis euro). 

3. Naudas līdzekļus 1 000 EUR (Viens tūkstotis euro) piešķirt no pašvaldības budžeta 

struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura transferti (EKK 2275 

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)”.  

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

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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Iepazīstoties ar Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gadā izsludinātās mērķprogrammas 

“Kultūrelpa” noteikumiem, kā arī gadskārtu ieražu mantojumu un iepazīstoties ar plānoto 

Lēdurgas dendroparka attīstību un saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12. pantu, 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu un  21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Krimuldas novada domes dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammā “Kultūrelpa” iesniedzot projekta pieteikumu gadskārtu ieražu nemateriālā 

kultūras mantojuma, īpaši saistībā ar Krimuldas novada teritoriju, saglabāšanai un 

popularizēšanai. 

2. Piešķirt projekta īstenošanai Krimuldas novada domes līdzfinansējumu 1 200 EUR 

(Viens tūkstotis divi simti euro). 

3. Naudas līdzekļus 600 EUR (Seši simti euro) piešķirt no pašvaldības budžeta 

struktūrvienības “01890 Pārējie citur neklasificējami vispārēja rakstura transferti (EKK 2275 

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)” un 600 EUR (Seši simti euro) piešķirt no 

pašvaldības budžeta struktūrvienības “05401 Lēdurgas Dendroparks              (EKK 2244 

Nekustamā  īpašuma uzturēšana)”. 

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

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.34. 

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas kārtējā sēde 8.aprīlī plkst. 0900 

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 13.aprīlī plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 13.aprīlī plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 21. aprīlī 1500 

Domes kārtējā sēde 30.aprīlī 1000. 

 

 
 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


