
 

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 

30.04.2021. Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

Zane Berdinska tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Nauris Bokšs, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis, 

Gatis Megris,  

Ance Pētersone tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu, 

Juris Salmiņš, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Ingus Kauliņš- tiešo darba pienākumu dēļ, 

Zane Segliņa- tiešo darba pienākumu dēļ. 

 

Sēdē piedalās: 

Agnese Buša- SIA”BSF IMPEX” līdzīpašniece tiešsaistē, izmantojot komunikācijas 

platformu ZOOM, 

Laimonis Ozols- Izpilddirektors, 

Aija Zvidriņa- Izsoļu komisijas sekretāre tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 

Ilze Urtāne- Teritorijas plānotāja, izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

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

platformu ZOOM, 

Kristīne Briška- Mājokļu komisijas locekle, tiešsaistē, izmantojot komunikācijas platformu 

ZOOM, 
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Solvita Dreimane- PII ”Krimulda” vadītāja 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, 

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

izmantojot komunikācijas platformu ZOOM. 

 

 

Pēc priekšsēdētāja Linarda Kumska priekšlikuma: 

 

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

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

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

mainīt darba kārtību un izslēgt: 

 

 30. Par  aizņēmuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības 

investīciju projektam “Apkures sistēmas ierīkošana Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolā” 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

iebalsot: 

 

2. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai personas īpašumā 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

iebalsot: 

 

30. Par Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 
1. Izpilddirektora  informācija 

2. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai personas īpašumā (Ziņo: 

A.Kandavniece) 

3. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – divu cirsmu 

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

novadā,  kadastra Nr. 8068 002 0223, izsoles rezultātu apstiprināšanu ( Ziņo: 

A.Zvidriņa) 
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4. Par nekustamā īpašuma  ar nosaukumu un adresi “Garāža Nr.3”, Inciemā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 005 0303, izsoles 

rezultātiem ( Ziņo: A.Zvidriņa) 

5. Par nekustamā īpašuma  “Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 008 0192, izsoles rezultātiem ( Ziņo: 

A.Zvidriņa) 

6. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Lejiņas” , 

Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0475, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu ( Ziņo: A.Zvidriņa) 

7. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sprīdīši” , 

Lode, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 006 

0113, izsoles rezultātu apstiprināšanu( Ziņo: A.Zvidriņa) 

8. Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-1 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., nodošanu atsavināšanai (Ziņo: A.Kandavniece) 

9. Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-2 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., nodošanu atsavināšanai (Ziņo: A.Kandavniece) 

10. Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., nodošanu atsavināšanai izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: 

A.Kandavniece) 

11. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas nodošanu 

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

12. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Zeme pie Lojas” Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

13. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

14. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Veckalnieši” Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

15. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem” Krimuldas 

pag., Krimuldas nov.  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

16. Par Murjāņu ciema statusa atcelšanu (Ziņo: I.Urtāne) 

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

domājamai daļai (Ziņo: I.Urtāne) 

18. Par zemes iznomāšanu(Ziņo: I.Urtāne) 

19. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 26.februāra  lēmumā 

“Par dzīvokļa izīrēšanu ”,  protokols Nr. 2, 16.p.(Ziņo: K.Briška) 

20. Par īres līgumu (Ziņo: K.Briška) 

21. Par Anželas Bočarovas iesniegumu (Ziņo: K.Briška) 

22. Par nomas līguma pagarināšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

23. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” vadītājas iecelšanu amatā 

(Ziņo: L.Kumskis) 

24. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo: S.Dreimane) 

25. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā ( Ziņo: A.Kandavniece) 

26. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā “Par 

Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta tiesību apstiprināšanu” 

(prot. Nr. 7, 3.punkts) (Ziņo: A.Meistere) 

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

amatalgām” (Ziņo: L.Ozols) 

28. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu ( (Ziņo: L.Ozols) 
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29. Par  aizņēmuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības 

investīciju projektam “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra 

būvniecība” (Ziņo: L.Ozols) 

30. Par Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu (Ziņo 

A.Meistere) 

 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Krieviņš, G.Megris, I.Miškina, M.Zemītis, E.Eisaks, A.Pētersone, 

J.Salmiņš, N.Bokšs, Z.Skrivļa, Z.Berdinska, A.Caucis) 

 

 Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

aktivitātēm pašvaldībā. 

 

2. 

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai personas īpašumā 

(Ziņo: A.Kandavniece, A.Buša. 

Debatēs: L.Kumskis) 

 

Krimuldas novada domē (turpmāk - Dome) 2021.gada 26.aprīlī saņemts SIA “BSF 

IMPEX” (turpmāk - Sabiedrība) 26.04.2021. iesniegums Nr. 2/04.2021 (turpmāk – 

iesniegums) ar lūgumu atļaut Sabiedrībai iegūt īpašumā nekustamos īpašumus:  

1. Kalnāres iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 8068 

007 0954 (sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0934 ar 

kopējo platību 2571 m2) (turpmāk – Īpašums Nr.1);  

2. Kalnāres iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 8068 

007 0952 (sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0933 ar 

kopējo platību 2866 m2) (turpmāk – Īpašums Nr.2);  

3. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Saules iela 19A, Ragana, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., (īpašuma nosaukums Kalnāres), kadastra numurs 8068 

007 0264 (sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0938 ar 

kopējo platību 1422 m2. Īpašums kalpo kā ceļa daļa, kas nodrošina piekļuvi 

īpašumiem Kalnāres iela 2 un Kalnāres iela 4, uz katru  attiecinot 1/6 domājamo 

daļu no īpašuma Saules iela 19A) (turpmāk – Īpašums Nr.3).  

Sabiedrība iesniegumam pievienojusi 23.04.2021. pirkuma līgumu (reģistra Nr.2021) un 

06.11.2020. Pilnvaru Nr. BI P3/2020 ar kuru Sabiedrība pilnvaro Agnesi Bušu veikt 

nepieciešamās darbības, tajā skaitā pārstāvēt Sabiedrību Domē un iesniegt/saņemt 

nepieciešamos dokumentus, Sabiedrības vārdā.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo un publiskajos reģistros pieejamo informāciju, Dome 

konstatē: 

1. SIA “BSF IMPEX”, reģ. Nr. 44103147702, juridiskā adrese Puķu iela 2-3, 

Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

(turpmāk – UR) 2020.gada 15.jūlijā. Saskaņā ar UR datiem, Sabiedrības valdes priekšsēdētājs 

ir Juris Aukštikalns. Sabiedrības dalībnieki  un Sabiedrības patiesā labuma guvēji ir Latvijas 

Republikas pilsone Agnese Buša, kurai pieder 50% pamatkapitāla daļas un Ķīnas Tautas 

Republikas pilsonis Lei Zhu, kuram pieder 50% pamatkapitāla daļas. 

2. Saskaņā ar Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – Zemes 

likuma) 28.pantu, Sabiedrība atbilst Zemes likuma 28.panta ceturtajā daļā minētajam 

subjektam, kas paredz, ka Sabiedrība zemi var iegūt īpašumā, ievērojot Zemes likuma 

29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Zemes likuma 29.pants nosaka: “Šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minētās 

personas nevar iegūt īpašumā: 
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1) zemi valsts pierobežas joslā; 

2) zemi dabas rezervātos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu zonās; 

3) zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā; 

4) zemi publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros 

paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 

5) lauksaimniecības un meža zemi, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve 

atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; 

6) zemi valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēs.” 

4. Zemes likuma 30.pants nosaka: “Šā likuma 28.panta ceturtajā daļā minētās personas 

(izņemot nepilsoņus), kas vēlas iegūt zemi īpašumā, [..] iesniedz iesniegumu tā novada domei, 

kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas 

mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts, [..]". 

Novada dome izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas 

norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu vai 

lokālplānojumu, un ir ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 

dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Piekrišana noformējama izziņas veidā, 

kuru paraksta novada domes priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī darījuma rezultātā īpašumā 

iegūstamās zemes izmantošanas mērķis. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā 

tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa. Piekrišanas atteikumu darījuma pusēm ir tiesības 

pārsūdzēt tiesā.” 

 5.  Attiecībā uz Sabiedrību nav konstatēti Zemes likuma 28.panta ceturtajā daļā 

noteiktie ierobežojumi. 

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

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Teritorijas plānojums) Grafiskās daļas 

“Krimuldas novada funkcionālā zonējuma karte”,  minētās zemes vienības atrodas 

Lauksaimniecības teritorijā (L2): 

 6.1. Īpašums Nr. 1 lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0600); 

 6.2. Īpašums Nr. 2 lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) – 0,25 ha platībā un pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 

0502) 0,01 ha platībā; 

 6.3. Īpašums Nr.3  lietošanas mērķis - zeme ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 7. Sabiedrības iesniegumā Īpašumam Nr. 1 un Īpašumam Nr. 2 norādītais turpmākās 

izmantošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

 Saskaņā ar iepriekš minēto, Sabiedrības norādītais nekustamo īpašumu turpmākās 

izmantošanas mērķis nav pretrunā ar Teritorijas plānojumu un Sabiedrībai nepastāv 

ierobežojumi nekustamo īpašumu iegūšanai.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmo un ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 

30.panta pirmo un otro daļu, Krimuldas novada domes 2016.gada 29.jūlija saistošajiem 

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

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  

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

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 1(Jānis Eisaks), DOME 

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamo īpašumu: 

1.1. Kalnāres iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 8068 007 

0954 (sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0934 ar kopējo platību 

2571 m2);  
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1.2. Kalnāres iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 8068 007 

0952 (sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0933 ar kopējo platību 

2866 m2);  

1.3. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Saules iela 19A (īpašuma nosaukums 

Kalnāres), Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 8068 007 0264 (sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0938 ar kopējo platību 1422 m2. 

Īpašums kalpo kā ceļa daļa, kas nodrošina piekļuvi īpašumiem Kalnāres iela 2 un Kalnāres 

iela 4, uz katru  attiecinot 1/6 domājamo daļu no īpašuma Saules iela 19A), 

 

iegūšanai SIA “BSF IMPEX”, reģistrācijas Nr.44103147702, īpašumā. 

2. Juridiskajai nodaļai 5 darba dienu laikā sagatavot izziņu par piekrišanu zemes 

iegūšanai īpašumā.  

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

3. 
Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – divu cirsmu nekustamajā 

īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

 kadastra Nr. 8068 002 0223, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

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

deputāts Nauris Bokšs nepiedalās lēmuma pieņemšanā 

Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – divu cirsmu nekustamajā īpašumā 

“Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 002 0223, kas tika 

pārdotas kā divi atsevišķi izsoles objekti, rakstiskā izsole notika 2021. gada 23. martā 

plkst. 14.00 saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada 

domes 2021. gada 26. februāra sēdes lēmumu „Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma 

objektu – cirsmu nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem” nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 4. p.).  Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā 

pirmā izsoles objekta izsolei saņemtas astoņas slēgtas aploksnes ar piedāvājumiem, savukārt 

otrā izsoles objekta izsolei saņemtas sešas slēgtas aploksnes ar piedāvājumiem. 

Atverot aploksnes, nederīgus piedāvājumus Izsoļu komisija nekonstatēja. 

Saskaņā ar Krimuldas novada Izsoļu komisijas 23.03.2021. izsoles protokolu Nr. 6:    

1. Visaugstāko cenu par 1. izsoles objektu piedāvāja un izsoles objektu nekustamajā 

īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem” nosolīja dalībnieks Nr.8 SIA “BK GRUPA”, reģ. 

Nr.40103481605, par  26 126 EUR. 

2. Visaugstāko cenu par 2. izsoles objektu piedāvāja un izsoles objektu nekustamajā 

īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem” nosolīja dalībnieks Nr.1 SIA “SAFRI PLUSS”, 

reģ. Nr.40003978302, par 8 078 EUR. 

Izsoles uzvarētāji SIA “BK GRUPA” un SIA “SAFRI PLUSS” ir iemaksājuši 

Krimuldas novada domes norēķinu kontā par izsoles objektiem piedāvātās summas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un Krimuldas novada domes 2021. 

gada 26. februāra sēdē apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu (prot. Nr. 2, 4. p.), saskaņā 

ar Izsoļu komisijas 25.03.2021. protokola Nr. 7, 1. p., 

 

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

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

Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – divu cirsmu nekustamajā 

īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr.8068 002 

0223, 2021. gada 23. marta izsoles rezultātus. 

2. Atzīt par izsoles uzvarētājiem un pārdot izsoles objektus: 

2.1. 1.izsoles objekts – cirsma 1,53 ha platībā: SIA “BK Grupa”, reģ. Nr.40103481605, 

“Klāviņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., par 26 126 EUR (divdesmit seši tūkstoši 

viens simts divdesmit seši euro); 

2.2. 2.izsoles objekts – cirsma 1,32 ha platībā: SIA “SAFRI PLUSS”, reģ. Nr.40003978302, 

“Jaunzemji”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150, par 8 078 EUR (astoņi tūkstoši 

septiņdesmit astoņi euro). 

5. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus. 

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

4. 

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

pag., Krimuldas nov., kadastra Nr.8068 005 0303, izsoles rezultātiem 

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi “Garāža 

Nr.3”, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0113 

ha platībā, kadastra apzīmējums 8068 005 0303, un uz zemes vienības esošās garāžu ēkas, 

kadastra apzīmējums 8068 005 0303 001, (turpmāk – Nekustamais īpašums), rakstiskā izsole 

notika 2021. gada 7. aprīlī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un 

Krimuldas novada domes 2021. gada 26. februāra lēmumu  “Par nekustamā īpašuma ar 

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

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 8. p.).  Izsoles 

noteikumos noteiktajā termiņā Nekustamā īpašuma  izsolei slēgtās aploksnēs saņemti četri 

piedāvājumi. Atverot piedāvājumus, konstatētas piedāvātās cenas: 

1. Dalībnieks Nr. 1, piedāvātā cena 2 440 EUR. 

2. Dalībnieks Nr. 2, piedāvātā cena 2 440 EUR. 

3. Dalībnieks Nr.3, piedāvātā cena 3 440 EUR. 

4. Dalībnieks Nr.4, piedāvātā cena 2 440 EUR. 

Izsolē 2021. gada 7. aprīlī par izsoles uzvarētāju tika atzīts augstākās cenas piedāvātājs 

dalībnieks Nr. 3 SIA “BB Solutions”, reģ. Nr.40103515051, juridiskā adrese Dārza iela 51, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., nosolītā summa 3 440 EUR (trīs tūkstoši četri simti 

četrdesmit euro). Izsoles protokols Nr. 7 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 07.04.2021. 

(protokols Nr. 8, 1 .p.). 

SIA “BB Solutions” ir  iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā par 

Nekustamo īpašumu piedāvāto summu. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un Krimuldas novada 

domes 2021. gada 26. februāra sēdē apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2. 

punktu (prot. Nr. 2, 8. p.), saskaņā ar Izsoļu komisijas 2021. gada 7. aprīļa sēdes protokola Nr. 

8, 1. p., 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 
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Apstiprināt 2021. gada 7. aprīļa Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

ar nosaukumu un adresi “Garāža Nr.3”, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kadastra 

Nr. 8068 005 0303, 0,0113 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

pārdošanu ar SIA “BB Solutions”, reģ. Nr.40103515051, juridiskā adrese Dārza iela 51, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., par 3 440 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro).  

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kadastra Nr.8068 008 0192, izsoles rezultātiem 

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 2,21 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8068 008 0192, (turpmāk – Nekustamais īpašums), rakstiskā izsole notika 

2021. gada 7. aprīlī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas 

novada domes 2021. gada 26. februāra lēmumu  “Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu 

“Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 5. p.).  Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā 

Nekustamā īpašuma  izsolei slēgtās aploksnēs saņemti deviņi piedāvājumi. Atverot 

piedāvājumus, konstatētās piedāvātās cenas: 

5. Dalībnieks Nr. 1, piedāvātā cena 11 700 EUR. 

6. Dalībnieks Nr. 2, piedāvātā cena 6 020 EUR. 

7. Dalībnieks Nr.3, piedāvātā cena 5 600 EUR. 

8. Dalībnieks Nr.4, piedāvātā cena 7 001 EUR. 

9. Dalībnieks Nr.5, piedāvātā cena 6 560 EUR. 

10. Dalībnieks Nr.6, piedāvātā cena 12 060 EUR. 

11. Dalībnieks Nr.7, piedāvātā cena 7 060 EUR. 

12. Dalībnieks Nr.8, piedāvātā cena 7 256 EUR. 

13. Dalībnieks Nr.9, piedāvātā cena 7 878 EUR. 

Izsolē 2021. gada 7. aprīlī par izsoles uzvarētāju atzīts augstākās cenas piedāvātājs 

dalībnieks Nr. 6 SIA “Latvijas Finieris Mežs”, reģ. Nr.40003916891, juridiskā adrese 

Lignuma iela 2-1, Rīga, LV-1016, nosolītā summa 12 060 EUR (divpadsmit tūkstoši 

sešdesmit euro). Izsoles protokols Nr. 8 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 07.04.2021. 

(protokols Nr. 8, 2 .p.). 

SIA “Latvijas Finieris Mežs” ir  iemaksājusi Krimuldas novada domes norēķinu kontā 

par Nekustamo īpašumu nosolīto summu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un Krimuldas novada domes 2021. 

gada 26. februāra sēdē apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2. punktu (prot. 

Nr. 2, 5. p.), saskaņā ar Izsoļu komisijas 2021. gada 7. aprīļa sēdes protokola Nr. 8, 2. p., 

  

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2021. gada 7. aprīļa Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Mežs pie Jaunātēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kadastra Nr. 8068 008 

0192, 2,21 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

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

pārdošanu ar SIA “Latvijas Finieris Mežs”, reģ. Nr.40003916891, juridiskā adrese 

Lignuma iela 2-1, Rīga, LV-1016, par 12 060 EUR (divpadsmit tūkstoši sešdesmit 

euro).  

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

6. 

Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Lejiņas” , Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 6656 002 0475, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

  (Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Lejiņas”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0475, 1,96 ha kopplatībā 

(turpmāk – Nekustamais īpašums), izsoles izsludinātajā termiņā 2021. gada 22. martā tika 

saņemts pirmpirkuma tiesīgo personu Inas Timofejevas un Līgas Ločas iesniegums par 

Nekustamā īpašuma  pirmpirkuma tiesību izmantošanu proporcionāli viņu kopīpašuma daļām 

un apliecinājums par nodrošinājuma naudas 744 EUR samaksu.  

Citas Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgās personas izsoles noteikumos 

noteiktajā termiņā netika reģistrētas. 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. Savukārt 

minētā likuma  44. panta ceturtā daļa paredz, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz 

kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekiem (visiem kopīpašniekiem proporcionāli 

viņu kopīpašuma daļām). 

Izsoļu komisija 07.04.2021. sēdē (protokols Nr. 8, 3. p.), pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 

44. panta ceturto daļu un Krimuldas novada domes 26.02.2021. sēdē apstiprināto izsoles 

noteikumu 6.3.1. punktu (prot. Nr.2, 6.p.), nolēma izsoli nerīkot un pārdot Nekustamo 

īpašumu pirmpirkuma tiesīgajām personām (kopīpašniekiem) par nosacīto cenu 7 440 EUR 

(septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro) proporcionāli viņu kopīpašuma daļām. 

Publiskas personas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo prim daļu, kas noteic, ka 

pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā par nosolīto 

nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas. 

Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Ina Timofejeva un Līga Loča ir 

iemaksājušas nodrošinājuma summu 744 EUR, kas ir 10 procentu apmērā no pirkuma 

summas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās 

personas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 30. panta pirmo prim daļu, 36. panta trešo 

daļu, un Krimuldas novada domes 26.02.2021. sēdē apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumu 9.2. punktu (prot. Nr.2, 6.p.), saskaņā ar Izsoļu komisijas 07.04.2021. protokola 

Nr. 8, 3. p.:  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības “Lejiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas 

nov., ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0475, 1,96 ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu par zemes vienības “Lejiņas”,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ar 

kadastra apzīmējumu 6656 002 0475, 1,96 ha kopplatībā, pārdošanu uz nomaksu, 

nomaksas termiņš 2 gadi, par 7 440 EUR (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro) ar 

pirmpirkuma tiesīgajām personām -  kopīpašniecēm Inu Timofejevu, personas kods 

050769-12026, un Līgu Loču, personas kods 071189-12016, par ½ domājamo daļu katrai.  

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7. 

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

pag., Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 6656 006 0113, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Zvidriņa) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sprīdīši” , Lode, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0113, 0,5458 ha kopplatībā 

(turpmāk – Nekustamais īpašums), izsoles izsludinātajā termiņā 2021. gada 17. martā tika 

saņemti pirmpirkuma tiesīgo personu Initas Krūmiņas,  Jāņa Krūmiņa, Reiņa Krūmiņa, Ulda 

Krūmiņa un Zanes Laperes iesniegumi par Nekustamā īpašuma  pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu proporcionāli viņu kopīpašuma daļām un apliecinājums par nodrošinājuma 

naudas 154 EUR samaksu.  

Citas Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgās personas izsoles noteikumos 

noteiktajā termiņā netika reģistrētas. 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. Savukārt 

saskaņā ar minētā likuma 44. panta ceturto daļu, publiskai personai piederošu zemesgabalu, 

uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekiem (visiem kopīpašniekiem proporcionāli 

viņu kopīpašuma daļām). 

Izsoļu komisija 07.04.2021. sēdē (protokols Nr. 8, 4. p.), pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 14. panta otro daļu, 

44. panta ceturto daļu un Krimuldas novada domes 26.02.2021. sēdē apstiprināto izsoles 

noteikumu 6.3.1. punktu (prot. Nr. 2, 7.p.), nolēma izsoli nerīkot un pārdot Nekustamo 

īpašumu pirmpirkuma tiesīgajām personām (kopīpašniekiem) par nosacīto cenu 1 540 EUR 

(viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro) proporcionāli viņu kopīpašuma daļām.  

Pirmpirkuma tiesīgās personas - kopīpašnieki Inita Krūmiņa,  Jānis Krūmiņš, Reinis 

Krūmiņš, Uldis Krūmiņš un Zane Lapere ir iemaksājuši Krimuldas novada domes norēķinu 

kontā Nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 14.panta otro daļu, 34. panta 

otro daļu, 44.panta ceturto daļu, un Krimuldas novada domes 2021. gada 26. februāra sēdē 

apstiprināto izsoles noteikumu 9.2. punktu (prot. Nr. 2, 7.p.), saskaņā ar Izsoļu komisijas 

07.04.2021. protokola Nr. 8, 4. p.:  

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

Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 
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Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sprīdīši”, Lode, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0113, 0,5458 ha kopplatībā, izsoles 

rezultātus. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu par zemes vienības “Sprīdīši”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas 

nov., ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0113, 0,5458 ha kopplatībā, par 1 540 EUR (viens 

tūkstotis pieci simti  četrdesmit euro) ar pirmpirkuma tiesīgajām personām -  

kopīpašniekiem:  

a. par 1/4 domājamo daļu ar Initu Krūmiņu, [..],   

b. par 3/16 domājamām daļām ar Jāni Krūmiņu,[..], Reini Krūmiņu, [..], Uldi 

Krūmiņu,[..] un Zani Laperi, [..], katram.  

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu.  

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

8.  

Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-1 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

nodošanu atsavināšanai  

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000369277-1 datiem dzīvokļa īpašums Nr.1 ar adresi “Piekrastes”-1, Ragana, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov. (turpmāk – dzīvokļa īpašums), kadastra Nr. 8068 900 0671, pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 38,5 m2. Dzīvokļa īpašums 

sastāv no vienas istabas, virtuves un 385/935 kopīpašuma domājamajām daļām no būves ar 

kad. apz. 8068 007 0016 017 un zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0648. Dzīvokļa 

īpašums ir izīrēts. 

Dzīvokļa īpašums atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0648.  

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

5.punktu dzīvokļa īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis. 

Pamatojoties uz dzīvokļa īrnieces pilnvarotās personas [..] 2020.gada 26.oktobra iesniegto 

atsavināšanas ierosinājumu – iesniegumu, Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī 

pieņēma lēmumu “Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.2, 14.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 8.aprīļa vērtējumu dzīvokļa īpašuma tirgus 

vērtība ir 4 700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro). 

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

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā 

ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu  atļauju atsavināt 

atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu, 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par 

kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās 

https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
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telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Dzīvokļa īpašums ir izīrēts Maijai Briškai. Īres maksas un komunālo maksājumu parādu nav. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta piekto daļu, ja 

īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu 

atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.  

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 pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 45.panta trešo un piekto daļu, 

Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu  “Piekrastes”-1, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 900 0671, ar kopējo platību 

38,5 m2, un 385/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.  

2. Noteikt dzīvokļa īpašumam cenu 4 830 EUR, kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās 

tirgus vērtības un nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

3. Piedāvāt pirkt dzīvokļa īpašumu tā īrniecei [..], nosūtot rakstisku piedāvājumu. Nesaņemot 

atbildi noteiktajā termiņā, uzskatīt, ka piedāvājums ir noraidīts 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

  

Lēmums   pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-2 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

nodošanu atsavināšanai  

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000369277-2 datiem dzīvokļa īpašums Nr.2 ar adresi “Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov. (turpmāk – dzīvokļa īpašums), kadastra Nr. 8068 900 0672, pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 38,7 m2. Dzīvokļa īpašums 

sastāv no 2 istabām, virtuves un 396/935 kopīpašuma domājamajām daļām no būves ar kad. 

apz. 8068 007 0016 017 un zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0648. Dzīvokļa īpašums ir 

izīrēts. 

  Dzīvokļa īpašums atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0648.  

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

nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.2, 14.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 8.aprīļa vērtējumu dzīvokļa īpašuma tirgus 

vērtība ir 4 700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro). 

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

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 
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attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā 

ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu atļauju atsavināt 

atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu, 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par 

kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās 

telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Dzīvokļa īpašums ir izīrēts Onutei Folbergai. Īres maksas un komunālo maksājumu parādu 

nav. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta piekto daļu, ja 

īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu 

atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.  

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 pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 45.panta trešo un piekto daļu, 

Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu  “Piekrastes”-2, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 900 0672, ar kopējo platību 

38,7 m2, un 396/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.  

2. Noteikt dzīvokļa īpašumam cenu 4 830 EUR (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro), 

kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un nekustamā īpašuma 

vērtēšanas izmaksām.  

3. Piedāvāt pirkt dzīvokļa īpašumu tā īrniecei [..], nosūtot rakstisku piedāvājumu. Nesaņemot 

atbildi noteiktajā termiņā, uzskatīt, ka piedāvājums ir noraidīts. 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

nodošanu atsavināšanai izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece. 

Debatēs: M.Zemītis) 

 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 

100000369277-3 datiem dzīvokļa īpašums Nr.3 ar adresi “Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov. (turpmāk – dzīvokļa īpašums), kadastra Nr. 8068 900 0673, pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 21,7 m2. Dzīvokļa īpašums 

sastāv no vienas istabas un 154/935 kopīpašuma domājamajām daļām no būves ar kad. apz. 

8068 007 0016 017 un zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0648. Dzīvokļa īpašums nav 

izīrēts.  

  Dzīvokļa īpašums atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0648.  

https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
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Krimuldas novada dome 2021.gada 26.februārī pieņēma lēmumu “Par dzīvokļu 

nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.2, 14.p.). 

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 8.aprīļa vērtējumu dzīvokļa īpašuma tirgus 

vērtība ir 2 200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro). 

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

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Saskaņā 

ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu atļauju atsavināt 

atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. 

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 daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 9.panta otro daļu, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu  “Piekrastes”-3, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 900 0673, ar kopējo platību 

21,7 m2, un 154/935 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.  

2. Noteikt dzīvokļa īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 2 330 EUR (divi tūkstoši trīsi simti 

trīsdesmit euro), kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un nekustamā 

īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

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

rakstisku izsoli. 

4. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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 11 lapām. 

 

11. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 (Ziņo: A.Kandavniece) 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Nauris Bokšs nepiedalās lēmuma pieņemšanā 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. 

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

http://www.krimulda.lv/
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panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu un Finanšu komitejas 

2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošu cirsmu, kas atrodas īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., kad. Nr. 6656 002 0495, kopējā platība 3,48 ha. 

2. Noteikt izsoles nosacīto (sākuma) cenu 50 335 EUR (piecdesmit tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit pieci euro), kas sastāv no cirsmas novērtējuma, cirsmas sagatavošanas un 

augošo koku kvantitātes un kvalitātes noteikšanas izmaksām.  

3. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus (pielikumā).  

4. Izsoli veikt līdz 2021.gada 31.maijam. 

5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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 10 lapām. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Zeme pie Lojas” Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Zeme 

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

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

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609360. 

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

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

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. Zemes vienībai nav piekļuves no valsts vai 

pašvaldības ceļa.  

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.  

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

īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 9.10.p.).  

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 2.februāra vērtējumu īpašuma tirgus vērtība 

ir 8 000 EUR (astoņi tūkstoši euro).  

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

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

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

“Pauskas” zemes vienību ar kad. apz. 8068 007 0190.  

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 

http://www.krimulda.lv/
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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. 

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 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo, piekto un sesto daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta 

astotās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

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

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0051, kas sastāv no zemes vienības ar 

kad. apz. 8068 007 0295, 3,35 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 8 130 EUR (astoņi tūkstoši 

simtu trīsdesmit euro), kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un 

nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt īpašuma “Zeme pie Lojas” izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

“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. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

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

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

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000609681. 

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

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

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. Zemes vienība ir iznomāta Limbažu rajona Lēdurgas 

pagasta zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI”, reģ. Nr. 46601004375.  
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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.  

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

īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 9.3.p.).  

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

36 900   EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro).  

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 un piekto daļu, 9.panta otro daļu, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Jaunlodītes”, kad. Nr. 

6656 006 0268, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6656 006 0269, 13,03 ha platībā. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 37 030 EUR (trīsdesmit septiņi 

tūkstoši trīsdesmit euro), kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un 

nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

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

rakstisku izsoli. 

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

5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Veckalnieši” Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu 

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

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

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609698.  

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

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

atrodas Lauksaimniecības (L) teritorijā. Zemes vienība nav iznomāta. Zemes vienībai ir 

pieslēgums pašvaldības ceļam “Apšenieki-Zutiņi”.  

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

īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 9.9.p.).  

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 2.marta vērtējumu īpašuma tirgus vērtība ir 

1 200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).  

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 un piekto daļu, 9.panta otro daļu, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

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

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 004 0034, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kad. apz. 8068 004 0080, 0,56 ha platībā. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 1 330 EUR (viens tūkstotis trīsi 

simti  trīsdesmit euro), kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un 

nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

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

rakstisku izsoli. 

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

5. Sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “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 11 lapām. 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pie Vecbiseniekiem” Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece. 

Debatēs: N.Bokšs) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Pie 

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

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

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000609629.  

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. Zemes vienība nav iznomāta. 
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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.  

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

īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.2, 9.6.p.).  

Saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis” 2021.gada 2.marta vērtējumu īpašuma tirgus vērtība ir 

3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).  

Īpašums “Pie Vecbiseniekiem”, kad. Nr. 80680090492,  robežojas ar īpašuma 

“Vecbisenieki” zemes vienību ar kad. apz. 80680090177, īpašuma “Lejasbisenieki” zemes 

vienībām ar kad. apz. 80680090183 un 80680090184, īpašuma “Kalna Raudas” zemes 

vienību ar kad. apz. 80680090346 un īpašuma “Šveices” zemes vienību ar  kad. apz. 

80680090072.   

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. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts paredz, 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 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo, piekto un sesto daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta 

astotās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu, 

 

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

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

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

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

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 009 0492,  kas sastāv no zemes vienības ar 

kad. apz. 8068 009 0489, 1,89 ha platībā.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam nosacīto (sākuma) cenu 3 630 EUR (trīs tūkstoši seši 

simti trīsdesmit euro), kas sastāv no SIA “Invest-Cēsis” noteiktās tirgus vērtības un 

nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksām.  

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

izsoli ar pretendentu atlasi. 

4. Apstiprināt īpašuma “Pie Vecbiseniekiem” izsoles noteikumus (pielikumā).  

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajām 

personām un sludinājumu par izsoli publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

“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. 
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16. 

Par Murjāņu ciema statusa atcelšanu 

(Ziņo: I.Urtāne. 

Debatēs: J.Krieviņš) 

 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Krimuldas novada teritorijas plānojums 

no 2016.gada” (turpmāk Teritorijas plānojums) Paskaidrojumu rakstā noteikts, ka Krimuldas 

novadā ir seši ciemi, kam noteikts ciema statuss: Ragana, Inciems, Turaida, Sunīši, Lēdurga 

un Lode. Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ir grafiski attēlotas šo ciemu robežas. 

Lai atbilstoši Teritorijas plānojumam sakārtotu un precizētu Adrešu reģistrā datus par 

Krimuldas novada ciemiem, novada domei jāatceļ ciema statuss  Murjāņu ciemam, kura 

robežas nav noteiktas Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma 9.panta pirmo daļu, 

ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas 

plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. 

Krimuldas novada teritorijas plānojums apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2016.gada 

29.jūlija lēmumu (prot.Nr.8, 3.p) “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma 

apstiprināšanu” un 2016.gada 12.oktobra  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma īstenošanu”. 

Laika periodā no Teritorijas plānojuma apstiprināšanas ir pieņemti lēmumi par adreses 

maiņu īpašumiem, kas atradās Murjāņu ciemā. Izskatot Valsts adrešu reģistra 2021.gada 6. 

aprīļa elektronisko vēstuli, pēdējie 8 lēmumi par adreses maiņu pieņemti Būvvaldes sēdē 

2021.gada 14.aprīlī. 

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vieta likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 "Adresācijas  noteikumi" 2.punktu, Krimuldas 

novada domes 2016.gada 29.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma 

apstiprināšanu” protokols Nr.8, 3.p, Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu,  

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

Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš 

Zemītis) par, pret nav, atturas 3(Zane Berdinska, Erlends Eisaks, Ance Pētersone), DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt ciema statusu Krimuldas novada ciemam Murjāņi. 

2. Uzdot Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai 

uz adresi var@vzd.gov.lv. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

17.  

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

(Ziņo: I.Urtāne) 

 

1& 

Izskatījusi PERSONAS, 2021.gada 28.marta iesniegumu, reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2021.gada 29.martā, Nr. 2021/9-11-547, par zemes gabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Skolas iela 4-13, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Skolas iela 4, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 

Nr. 8068 007 0816, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 007 0747, platība 
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2769 m2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 359 datiem, zemes vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr. 13  Skolas ielā 4, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 900 0284. Īpašuma tiesības uz 

Dzīvokļa īpašumu 2003.gada 4.jūnijā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 359 13. 

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 Skolas iela 4, 

Raganā, ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda 321,56 euro, tai skaitā kancelejas nodeva 

Zemesgrāmatā 35,57 euro. 

5. Dzīvoklim Nr.13 Skolas ielā 4, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas  nov., atbilst 

4422/141464 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 4422/141464 domājamās daļas ir 10,05 

euro. 

 

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

pirmās daļas 17.punktu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

84.panta pirmās daļas 1.un 6. punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 8.aprīļa  atzinumu,  

 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Nodot zemes vienības Skolas iela  4, Raganā,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kadastra apzīmējums 8068 007 0747, kopējā platība 2769 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela  4, Raganā,  

Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 13, kad. Nr. 8068 900 0284,  

īpašniecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 4422/141464 

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 4422/141464 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. 
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Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 
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Izskatījusi   PERSONAS, 2021.gada 6.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2021.gada 7.aprīlī, Nr. 2021/9-10-606,  par zemes gabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Rožu ielā 2-12, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov.,  kopīpašuma domājamai daļai, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Rožu iela 2, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 

8068 009 0349, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 009 0471, platība 

2665 m2. Saskaņā ar Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000557208 

zemes īpašnieks ir Krimuldas novada pašvaldība. 

2. Dzīvoklis Nr.12  Rožu ielā 2, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., PERSONAI 

pieder uz īpašuma tiesību pamata. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu, kad. Nr. 8068 

900 0475,  1998.gada 19.februārī nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.460 12. Dzīvokļu īpašums atrodas dzīvojamā mājā ar kad. apz. 8068 009 

0291 002, kas atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar 

kad. apz. 8068 009 0471. 

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.  

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

Turaidā, ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda 688,25 EUR,  tai skaitā kancelejas nodeva 

Zemesgrāmatā 35,57 EUR.    

5. Dzīvoklim Nr.12  Rožu ielā 2, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas  nov., atbilst 

5456/110816 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 5456/110816 daļas sastāda 33,89 

EUR. 

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

17.punktu,  likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās 

daļas 1.un 6. punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 8.aprīļa atzinumu, 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Nodot zemes vienības Rožu iela  2, Turaidā,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kadastra apzīmējums 8068 009 0471, kopējā platība 2665 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Rožu iela  2, Turaidā,  

Krimuldas pag., Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr.12, kad. Nr. 8068 900 0475,  

īpašniecei  PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 5456/110816 

domājamām daļām. 
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2. Juridiskai nodaļai noslēgt vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības ar INTU  STĀMERI, par zemes gabala domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 5456/110816 domājamām daļām. 

3. [..] 

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

zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības parakstīšanas, sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Rīgas rajona tiesā.  

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

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

18.  

Par zemes iznomāšanu 

 (Ziņo: I.Urtāne. 

Debatēs: J.Salmiņš, Z.Berdinska) 

 

1 & 

Izskatot PERSONAS 2021.gada 25.marta iesniegumu par 2015.gada 4.jūlija zemes 

nomas līguma pagarināšanu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi 

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

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

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2. 

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

neapbūvētu, Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas 

maksu” 3.1.punktu, Attīstības komitejas 2021.gada 8.aprīļa atzinumu,   

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

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

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

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

0,056 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

 Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā1, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

2& 

 

Izskatot PERSONAS  2021.gada 31.marta iesniegumu, kas reģistrēts Krimuldas 

novada domē 2021.gada 1.aprīlī, reģ. Nr. 2021/9-10-587, par zemes iznomāšanu 
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palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē “Ausekļi”, kad. apz. 6656 002 0311 un 

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

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

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

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

novada pašvaldībai piederošu vai  piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 3.1.punktu, 

Attīstības komitejas 2021.gada 8.aprīļa  atzinumu, 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 30.aprīli  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimuldas novada 

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

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0311, zemes daļu 0,08 ha platībā, 

palīgsaimniecības  vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk 

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā. 
 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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Izskatot PERSONAS 2021.gada 15.marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā 

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

Krimuldas nov., uz kuras atrodas viņai piederoši šķūnīši un siltumnīca un pamatojoties uz 

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

a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

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

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

pašvaldībai piederošu vai  piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 3.2.punktu, Attīstības 

komitejas 2021.gada 8.aprīļa  atzinumu,   

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

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

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

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

daļas apmērā no 0,15 ha, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 10 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
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Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā. 
 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 
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Izskatot Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecības “OZOLIŅI” 

(turpmāk z/s “Ozoliņi”), reģ. Nr. 4660100437, 2021.gada 30.marta un 2021.gada 6.aprīļa 

iesniegumus par zemes gabalu ar kad. apz.  6656 002 0356, 6656 002 0658, 6656 002 0599, 

6656 002 0431,  6656 002 0407, 6656 001 0332 un 6656 006 0269 iznomāšanu Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., DOME KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (turpmāk - 

NĪVKIS) datiem Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir zemes vienība 

ar nosaukumu “Rentēni”, kad. apz. 6656 002 0356, platība 1,95 ha, kas nav uzmērīta 

un reģistrēta Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatā.  PERSONAI, 

saskaņā ar 2015.gada 24.septembra zemes nomas līgumu Nr. 17-17/49, iznomāti 0,3 

ha un  PERSONAI, saskaņā ar 2015.gada 24. septembra zemes nomas līgumu Nr. 17-

17/50, iznomāti 0,1 ha no zemes īpašuma “Rentēni”. Zemes nomas līgumi noslēgti 

līdz 2020.gada 31.augustam. Iesniegums par  zemes nomas līguma pagarināšanu no 

PERSONAS  Krimuldas novada domē saņemts 2021.gada 14.aprīlī. Saskaņā ar 

Krimuldas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu atlikusī platība līdz 2020.gada 

31.martam iznomāta z/s “Ozoliņi”, zemes nomas līgums Nr. 17-17/1-37. Zemes 

vienību visā platībā apsaimnieko z/s “Ozoliņi”, 

2. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, saskaņā ar NĪVKIS datiem, ir 

zemes vienība ar nosaukumu “Rentnieki”, kad. apz. 6656 002 0658, platība 1,72 ha, 

kas nav uzmērīta un reģistrēta Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatā.  

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu, zemes vienība līdz 

2020.gada 31.martam iznomāta z/s “Ozoliņi”, zemes nomas līgums Nr. 17-17/1-37. 

Zemes vienību visā platībā apsaimnieko z/s “Ozoliņi”. 

3. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, saskaņā ar NĪVKIS datiem, ir 

zemes vienība ar nosaukumu “Rentes-1”, kad. apz. 6656 002 0599, platība 0,9838 

ha, kas ir uzmērīta, bet nav reģistrēta Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatā.  Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu, 

zemes vienība līdz 2020.gada 31.martam iznomāta z/s “Ozoliņi”, zemes nomas līgums 

Nr. 17-17/1-37. Zemes vienību visā platībā apsaimnieko z/s “Ozoliņi”. 

4. Krimuldas novada pašvaldības īpašumā, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000609754, ir zemes vienība ar nosaukumu 

“Grodi”, kad. apz. 6656 002 0431, platība 1,59 ha. Ar Krimuldas novada domes 

2021.gada 26.februāra lēmumu minētā zemes vienība “Grodi” nodota atsavināšanai, 

līdz ar ko zemes vienība nav iznomājama. 

5. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, saskaņā ar NĪVKIS datiem, ir 

zemes vienība ar nosaukumu “Krastiņi”, kad. apz. 6656 002 0407, platība 1,26 ha, 

kas nav uzmērīta un nav reģistrēta Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta 

zemesgrāmatā. Zemes vienība nav iznomāta un netiek apstrādāta. 

6. Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, saskaņā ar NĪVKIS datiem, ir 

zemes vienība ar nosaukumu “Starpgabals pie Robiņiem”, kad. apz. 6656 001 0332, 

platība 8,71 ha, kas ir uzmērīta 2021.gada 11.martā, bet nav reģistrēta Rīgas rajona 

tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatā. Saskaņā ar Krimuldas novada domes 

2015.gada 29.maija lēmumu, zemes vienība, kas veidota apvienojot zemes vienības 

ark ad. apz. 6656001071 un 6656 001 0295, līdz 2020.gada 31.martam iznomāta z/s 

“Ozoliņi”, zemes nomas līgums Nr. 17-17/1-37. Zemes vienību visā platībā 

apsaimnieko z/s “Ozoliņi”. 
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7. Krimuldas novada domes īpašumā ir zemes īpašums “Jaunlodītes”, kas līdz 

2020.gada 31.decembrim iznomāta z/s “Ozoliņi”, zemes nomas līgums Nr. L189-

2010. Zemes vienību visa platībā apsaimnieko z/s “Ozoliņi”. Ar Krimuldas novada 

domes 2021.gada 26.februāra lēmumu zemes vienība “Jaunlodītes”, kad. apz. 6656 

006 0269, platība 13,03 ha, nodota atsavināšanai. 

8. Ar Krimuldas novada būvvaldes 2021.gada 28.janvāra lēmumu “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lodes parks”, Lēdurgas pagastā, 

Krimuldas novadā”, protokols Nr. 2, 23.p.,  apstiprināts īpašuma “Lodes parks” 

sadalījums un veikta atdalāmo zemes vienību uzmērīšana. Uzmērīto zemes vienību 

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni ar uzmērītajām platībām nav iesniegti 

reģistrēšanai Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā. 

9. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

10. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

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

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

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

gadiem. 

11. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punktu, pagarinot nomas 

līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto 

nomas maksas noteikšanas kārtību (..).  

12. 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 5.punktā noteikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai 

neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

Noteikumu 6.punktā teikts, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz 

iznomāto zemesgabalu (..). 

13. Ar Krimuldas novada domes 2020.gada 31.jūlija lēmumu “Par lauksaimniecības 

zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”, protokols Nr. 11, 14.p., 

noteikta lauksaimniecības zemes 1 ha nomas maksa Lēdurgas pagastā: 32,13 EUR un 

1ha  starpgabala nomas maksa 30,42 EUR. 

14. No iesniegumā minētajiem zemes gabaliem, apgrūtināta piekļūšana ir zemes vienībām 

ar kad. apz. 6656 002 0356, 6656 002 0658 un 6656 001 0332.  Saskaņā ar 

lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža 3.punktu, nomas maksa  

samazināta par 15%, ņemot vērā apgrūtināto piekļūšanu zemesgabaliem. 

15. Krimuldas novada domes mājaslapā 2021.gada 13.aprīlī ievietota informācija par 

zemes vienības “Krastiņi” iznomāšanu. Līdz 2021.gada 21.aprīlim uz zemes vienības 

nomu nav saņemts neviens cits iesniegums (https://www.krimulda.lv/informacija-par-

pasvaldibas-nekustama-ipasuma-krastini-iznomasanu/) 
 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 3., 5., 6., 53. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3. un  6¹.panta pirmo  daļu, Krimuldas novada domes 2020.gada 31.jūlija 

lēmuma “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”, 

protokols Nr. 11, 14.p.,  Attīstības komitejas 2021.gada 8.aprīļa atzinumu,   

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/299999#n3
https://www.krimulda.lv/informacija-par-pasvaldibas-nekustama-ipasuma-krastini-iznomasanu/
https://www.krimulda.lv/informacija-par-pasvaldibas-nekustama-ipasuma-krastini-iznomasanu/
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balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, 

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 1.aprīli  turpināt  iznomāt uz 6 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pagasta 

zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI”:  

1.1. zemes vienību “Rentēni”, kad. apz. 6656 002 0356, platība 1,95 ha;  

1.2. zemes vienību “Rentnieki”, kad. apz. 6656 002 0658, platība 1,72 ha; 

1.3. zemes vienību “Rentes-1”, kad. apz. 6656 002 0599, platība 0,9838 ha; 

1.4. zemes vienību “Starpgabals pie Robiņiem”, kad. apz. 6656 001 0332, platība 8,71 ha; 

2. Ar 2021.gada 30.aprīli iznomāt uz 6 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku 

saimniecībai “OZOLIŅI” zemes vienību “Krastiņi”, kad. apz. 6656 002 0407, platība 

1,26 ha. 

3. Nomas maksa par 1ha 32,13 euro un PVN. 

4. Samazināt nomas maksu par 15% zemes vienībām “Rentēni”,  kad. apz. 6656 002 

0356, “Rentnieki”, kad. apz. 6656 002 0658, “Starpgabals pie Robiņiem”, kad. apz. 6656 

001 0332. 

5. Neiznomāt  Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecībai “OZOLIŅI”  

Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību “Grodi”, kad. apz. 6656 002 

0431, platība 1,59 ha un zemes vienību  “Jaunlodītes”, kad. apz. 6656 006 0269, platība 

13,03 ha. 

6. Nomnieks papildus maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

7. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu un grozījumu izdarīšanu 

zemes nomas līgumā ar Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecība 

“OZOLIŅI”.  

8. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā. 
 

Lēmums  pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

19. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 26.februāra  lēmumā “Par 

dzīvokļa izīrēšanu ”,  protokols Nr. 2, 16.p. 

(Ziņo: K.Briška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par   pašvaldībām” 15.panta   pirmās   daļas   9.punktu,      

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

1.punktu, 14.panta pirmās daļas1.punkta b) apakšpunktu, likuma  “Par dzīvojamo telpu īri” 

2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija  Saistošo 

noteikumu Nr.23 “Par kārtību, kādā   Krimuldas   novadā   tiek   sniegta   pašvaldības   

palīdzība   dzīvokļu   jautājumu risināšanā   un   reģistrējamas   personas,   kurām   izīrējamas   

pašvaldībai   piederošās dzīvojamās   telpas”   2.3.1.2. punktu, Administratīvā procesa likuma  

72.pantu,  Finanšu komitejas 2021.gada 21.aprīļa atzinumu,    

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 
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1. Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2021..gada 26.februāra lēmumā  “Par 

dzīvokļa izīrēšanu”  (protokols Nr. 2, 16.p.), lēmuma lemjošās daļas 2.punktu izsakot 

šādā redakcijā: 

“2. Īres maksa tiek noteikta EUR 61,85  apmērā par kalendāro mēnesi” 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par grozījumiem īres līgumā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

20. 

Par īres līgumu 

(Ziņo: K.Briška) 

 

Izskatot PERSONAS,  2021.gada 31.marta iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2020.gada 

31.augusta  īres līgumu Nr.328.20/7-6  Veco ļaužu namā  un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,   

21.pantapirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 6.pantu, 13.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta pirmās daļas 1. punkta b 

apakšpunktu 2014.gada 25.jūlija Krimuldas novada domes Saistošo noteikumu Nr.23 „Par 

kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu 

risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas”  2021.gada 20.aprīļa Mājokļu komisijas lēmumu un 2021.gada 21.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumu, 

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

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

Pētersone, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.augustu turpināt izīrēt PERSONAI uz 5 (pieciem) gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu  17,4 m² platībā, kad. apz. 

80680100040001-8, adrese Ernesta Sovera iela 1-9, Sunīši, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov. 

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

lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosacījumiem. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot  īres līgumu. 

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

Ozolam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

Administratīvai 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 administratīvai akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā). 

Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Baldones ielā 1A, Rīgā. 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

21. 
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Par Anželas Bočarovas iesniegumu 

(Ziņo: K.Briška) 

 

Deputāts Mārtiņš Zemītis atstāj sēdes virtuālo telpu. 

 

 

Krimuldas novada domē  saņemts Andželas Bočorovas 2021.gada 6.aprīļa iesniegums 

(reģistrēts 2021.gada 12.aprīlī Nr. 2021/3-10-649) ar lūgumu piešķirt dzīvokli. Izskatot 

iesniegumu DOME  konstatēja: 

1. [..] 

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

pirmās daļas 9.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu, Sociālo 

jautājumu komisijas 2021.gada 13.aprīļa atzinumu, 

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

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

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

1. Ar 2020.gada 1.augustu  izīrēt  PERSONAI Krimuldas novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu  17,4m² platībā, kad. apz 80680100040001-39, adrese Ernesta Sovera 

iela 1-14, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., līdz 2022.gada 1.aprīlim. 

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. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot īres līgumu ar PERSONU. Īres līgumā ietvert punktu, ka 

pašvaldībai ir tiesības izbeigt īres līgumu, ja izīrētajā dzīvojamā telpā tiks  lietoti 

alkoholiskie dzērieni. 

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

Ozolam. 

Administratīvai 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 administratīvai akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā). 

Administratīvai akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Baldones ielā 1A, Rīgā. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

 

22. 

Par nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada domē (turpmāk Dome) 2021.gada 13.aprīlī saņemts SIA “Tele2” 

lūgumus pagarināt 2011.gada 6.aprīļa Telpu nomas līguma Nr. 639/2 (turpmāk Līgums) 

termiņu par pieciem gadiem.  

Izvērtējot Krimuldas novada domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatēja: 
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1. SIA “Tele2” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2004.gada 26.aprīlī ar galveno 

uzņēmējdarbības veidu – telesakari. Maksātnespējas un likvidācijas procesi nav reģistrēti. 

2. 2011.gada 6.aprīlī Dome ar SIA “Tele2” noslēgusi telpu nomas līgumu Nr.639/2, ar kuru 

iznomāta Ūdenstorņa daļa ar augstuma atzīmi +32m un telpas kopējo platību 12 m2, kas 

atrodas uz zemesgabala “Baumaņi”, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. Nomas 

maksa noteikta 120 lati mēnesī (bez PVN). Līguma darbības termiņš beidzas 2016.gada 

13.martā. 

3. Pamatojoties uz Domes 2016.gada 29.jūlija lēmumu “Par 2011.gada 6.aprīļa Telpu nomas 

līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Tele2”, puses 2016.gada 1.augustā noslēgušas 

Vienošanos Nr.1 par Līguma termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 7.aprīlim un par nomas 

maksu 170,74 euro mēnesī (bez PVN). 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 18.punkts paredz, ka iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Saskaņā ar Noteikumu 16.punktu iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot 

šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot 

iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus.  

Noteikumu 16.1.punkts paredz, ka pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no 

sākotnējā līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmā daļa noteic, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

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

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

Noteikumu 14.punkts paredz, ka nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, 

ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to 

citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā 

noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar 

iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ. 

Savukārt Noteikumu 15.punkts noteic, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, nomas objektu ir tiesības neiznomāt nomas tiesību pretendentam, kurš 

atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā nomas tiesību pretendenta 

labticības izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu, tai skaitā nomas tiesību 

pretendents pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas nav labticīgi pildījis citā ar 

iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs 

maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena 

mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts 

viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi publiskas personas 

nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomas 

tiesību pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. 

Ievērojot minēto, un to, ka SIA “Tele2” nav piemērojams Noteikumu 14. un 15.punkts, 

iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam 

iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6.1 panta 11 daļai, kas paredz, ka, 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 
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retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Dome veikusi izmaksu 

aprēķinu. Aprēķinātā nomas maksa ir 137,04 euro mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai 

Nomnieks maksā valstī noteikto PVN.  

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 6.1 panta pirmo un pirmo1 daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. 

noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Finanšu komitejas 

21.04.2021. atzinumu,  

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

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

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

1. Pagarināt ar SIA “Tele2” 2011.gada 6.aprīlī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.639/2 

par 5 gadiem, t.i., līdz 2026.gada 30.aprīlim.  

2. Noteikt nomas maksu 137,04 euro mēnesī bez PVN. Noteikt, ka papildus nomas 

maksai Nomnieks maksā valstī noteikto PVN. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar SIA “Tele2”.  

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

23. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” vadītājas iecelšanu amatā 

(Ziņo: L.Kumskis. 

Debatēs: S.Gerega, A.Caucis, Z.Berdinska) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 

496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 

augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14. un 15.punktu, Izglītības ministrijas saņemto saskaņojumu 

(31.03.2021. vēstule Nr. 4-7e/21/1260), Krimuldas novada domes iestāžu vadītāju iecelšanas 

amatā un administrācijas struktūrvienības vadītāju pieņemšanas darbā 27.09.2013. 

noteikumiem, atklātā konkursa nolikumu uz PII “Ezerciems” vadītāja amata vietu, Attīstības 

komitejas 2021. gada 16. marta un 2021. gada 8. aprīļa atzinumu un Izglītības, kultūras un  

sporta komitejas 2021. gada 13. aprīļa atzinumu, 

 

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

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

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

1. Ar 2021.gada 5.maiju iecelt pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” vadītājas 

amatā Santu Geregu. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Santu Geregu. 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

24. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda”  

nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo: S.Dreimane) 

 

2021.gada 7.aprīlī Krimuldas novada domē saņemts pirmsskolas izglītības iestādes 

“Krimulda” vadītājas iesniegums ar lūgumu apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes 



32 

 

“Krimulda” nolikumu. Iesniegumā norādīts, ka patreizējais pirmsskolas izglītības iestādes 

“Krimulda” nolikums vairs neatbilst faktiskai iestādes darbībai un, ka Izglītības un zinātnes 

ministrija 2021.gada 4.martā ar rīkojumu apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu 

paraugnolikumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas noteic, 

ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 

un 61.panta trešo daļu, kas noteic, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar 

domes apstiprinātajiem nolikumiem, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

13.04.2021. atzinumu,  

 

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

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

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

1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikumu (saskaņā ar 

pielikumu). 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  un nolikums pievienoti protokolam. 

 

 

25. 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

(Ziņo: A.Kandaniece) 

 

Krimuldas novada domē 2021.gada 30.martā saņemts Administratīvās komisijas 

locekles Agitas Kandavnieces iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Krimuldas novada domes 

Administratīvās komisijas locekles amata ar 2021.gada 1.martu.  

 

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

pamatojoties uz Agitas Kandavnieces 2021.gada 30.marta iesniegumu, 

 

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

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

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

1. Atbrīvot Agitu Kandavnieci no Krimuldas novada domes Administratīvās komisijas 

locekles amata ar 2021.gada 1.maiju. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu 

šo lēmumu Agitai Kandavniecei ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz  1 lapas. 

 

 

26. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā  

“Par Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta tiesību apstiprināšanu” (prot. Nr. 

7, 3.punkts) 

(Ziņo: L.Kumskis) 
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Sakarā ar amata maiņu Finanšu nodaļā, 

 

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

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

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

 

1. Veikt grozījumus Krimuldas novada domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā “Par 

Krimuldas novada domes amatpersonu paraksta tiesību apstiprināšanu” (prot. Nr. 7, 

3.punkts) 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

 

“2. Noteikt, ka Krimuldas novada domē no 2021.gada 1. maija otrās paraksta tiesības 

ir:   

2.1. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļas vadītājai Agritai Meisterei.  

2.2. Krimuldas novada Finanšu nodaļas vecākai grāmatvedei Pārslai Siliņai.” 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt izpilddirektoram L. Ozolam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

27. 

Par grozījumiem Krimuldas novada domes  

29.01.2021. lēmumā „Par amatalgām” 

(Ziņo: L.Kumskis) 

    

Saskaņā ar likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, tikai dome 

var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 

darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību.  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

(turpmāk – Atlīdzības likums) 3.panta trešā daļa noteic, ka valsts vai pašvaldības institūcija 

neizmaksā un iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba 

koplīgumos un darba līgumos amatpersonai (darbiniekam) neparedz citādu atlīdzību kā tā, kas 

noteikta šajā likumā. 

Atlīdzības likuma 11.panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldību amatpersonu 

(darbinieku) mēnešalgu nosaka ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), 

kā arī konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju 

novērtējumu, bet šīs mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām 

(darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, šā likuma 2. un 

3.pielikumā noteiktās maksimālās mēnešalgas.  

Amatpersonu (darbinieku) amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un mēnešalgas 

maksimālo apmēru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 

tās noteikšanas kārtību” 26., 27., 28. punktu. 

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo daļu un 

11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību” 26., 27., 28. punktu, Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 21.04.2021. 

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

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

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

1. Ar 01.06.2021. likvidēt Veco ļaužu mītne “Pēterupe” trīs amata vienības -

“kurinātājs”.  

2. Grozīt  Krimuldas novada domes 29.01.2021. domes lēmuma “Par amatalgām” 

2.pielikumu, ar 01.06.2021. svītrojot: 

 

Kurinātājs 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs IIA 2 530 3 513,00 1539,00 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Laimonim Ozolam. 

4.  Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

28. 

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu 

(Ziņo: L.Kumskis) 

 

1& 

Krimuldas novada domē saņemts pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” vadītājas 

Nairas Martinsones 2021. gada 9. aprīļa iesniegums Nr. 4-12/04-2021 par finansējuma 

piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai pirmsskolas izglītības iestāde. Pašvaldības budžetā 

saņemta apdrošināšanas atlīdzība 3 499,93 EUR. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu 

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

pirmās daļas 2. punktu, Finanšu komitejas 2021. gada 21. aprīļa atzinumu, 

 

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

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

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

1. Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei “Ezerciems” (budžeta funkcija 09112) 8 917 

EUR (Astoņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro) avārijas seku likvidēšanai – 

telpu remontdarbiem grupā ,,Mārītes” (EKK 2241). 

2. Naudas līdzekļus 8 917 EUR (Astoņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit 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. 

 

2& 

Krimuldas novada domē saņemts priekšlikums āra nojumes izveidei, lai nodrošinātu 

ērtāku iespēju pavadīt laiku svaigā gaisā veco ļaužu mītnes “Pēterupe” klientiem. Iesniegums 

izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas 2021. gada 21. aprīļa sēdē. Pamatojoties uz likuma 
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“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Finanšu komitejas 2021. gada 21. aprīļa 

atzinumu, 

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

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

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

1. Piešķirt veco ļaužu mītnei “Pēterupe” (budžeta funkcija 10201) 3 000 EUR (Trīs 

tūkstoši euro) āra nojumes iegādei un uzstādīšanai (EKK 52396). 

2. Naudas līdzekļus 3 000 EUR (Trīs 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. 

gadam”. 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

29. 

Par  aizņēmuma ņemšanu  līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju 

projektam “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” 

(Ziņo: L.Kumskis. 

Debatēs: Z.Skrivļa) 

 

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

plānā 2020.-2021.gadam (turpmāk – Investīciju plāns) (apstiprināts ar Krimuldas novada 

domes 2020.gada 9.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7,7.p.) iekļautais 4.punkts paredz īstenot 

“Dienas centru izveidi”. Lai īstenotu Investīciju plānā paredzēto dienas centra izveidi, 

nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.  

Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un 

kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās 

krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – Noteikumi) 3. punkts nosaka: “3. 

Pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. 

novembrim iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā, ievērojot šādus kritērijus:  

3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības 

programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem: 

[..] 

3.1.7. pašvaldības īpašumā esošo ēku vai tās daļu pielāgošanai pašvaldības 

pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē, ja investīciju projektā tiek mainīta 

ēkas vai tās daļas funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt pakalpojumu 

sniegšanu ilgtermiņā, un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1 000 000 euro 

vienam investīciju projektam; [..]”. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, vienu no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 

Investīciju projektā “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” 

paredzētas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai (sociālā dienesta darbinieku pieņemšana, 

speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologs) dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām),  brīvā laika pavadīšanai 

dažādām vecuma grupām (izglītojošas, sporta u.c. aktivitātes). 

Plānotajiem būvdarbiem izstrādātais būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Krimuldas 

novada Būvvaldē 2021. gadā. 
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2020. gada 23.aprīlī Krimuldas novada dome ir noslēgusi iepirkuma līgumu Nr. 

346.20/5-30 “PAR DIENAS APRŪPES CENTRA UN REHABILITĀCIJAS CENTRA 

PROJEKTĒŠANU UN BŪVNIECĪBU” (turpmāk – līgums). Saskaņā ar līgumu, būvdarbu 

izpildes pabeigšana (darbu pabeigšana būvlaukumā) paredzēta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

20.oktobrim. Plānotās izmaksas par būvdarbiem saskaņā ar līgumu ir EUR 265000,00 (Divi 

simti sešdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. 

 

Investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” 

finansēšanai, pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 79 000 EUR apmērā 

(29.8%), nepieciešams aizņēmums 186 000 EUR (70.2%) apmērā. Aizņēmumam nav būtiskas 

ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 2.5% no prognozējamā 

pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. 

Ievērojot noteikto un pamatojoties uz Noteikumu 3.punktu, nepieciešams sagatavot 

investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” pieteikumu 

iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar kopējām projekta 

izmaksām  EUR 265000,00 (Divi simti sešdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN 

apmērā. 

Noteikumu 5.punkts nosaka, ka pašvaldību investīciju projektus izvērtē attiecīga 

komisija. Noteikumu 7.punkts nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija mēneša laikā pēc investīciju projektu izvērtēšanas [..] iesniedz Ministru kabinetā [..] 

atbalstāmos investīciju projektus (turpmāk – projektu saraksts).Noteikumu 8.punkts nosaka, 

ka pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 7. punktā minētajiem 

investīciju projektiem pašvaldības divu mēnešu laikā iesniedz aizņēmuma pieprasījumus 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, [..]. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, gadījumā, ja saņemts Ministru kabineta atbalsts 

Krimuldas novada domes investīciju projektam “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas 

centra būvniecība”, Krimuldas novada domei nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts kasē 

aizņēmuma 186 000,00 EUR apmērā saņemšanai investīcijas projekta “Dienas aprūpes centra 

un rehabilitācijas centra būvniecība” īstenošanai. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru 

kabineta 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai”,  

 

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

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

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

1. Atbalstīt investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra 

būvniecība” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā. 

2. Noteikt, ka projekta realizācijas laiks ir līdz 2021. gada 20.oktobrim. 

3. Iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 186 000,00 EUR apmērā 

(70.2% no kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta 

procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības 

investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”  

īstenošanai. 

4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 79 000 EUR  apmērā 

(29.8% no kopējām projekta izmaksām), kas ir paredzēts un iestrādāts Krimuldas 

novada domes 2021. gada budžetā.” 

5. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.  
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6. Pilnvarot Krimuldas novada pašvaldība priekšsēdētāju Linardu Kumski parakstīt ar 

projekta realizāciju un aizņēmumu saistītos dokumentus. 

7. Lēmumu nosūtīt saskaņošanai Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijai. 

8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

30. 

Par Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Kumskis) 

 

 

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

“Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

 

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

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

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

1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskatu ar bilances 

kopsummu 15 979 986 euro un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 921 724 

euro. 

2. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes pārskata pēc 

naudas plūsmas ar ieņēmumiem 7 463 834 euro, izdevumiem 8 029 384 euro, 

saņemtiem aizņēmumiem 683 972 euro, aizņēmumu atmaksu 529 296 euro, 

kapitāldaļu iegādi 0 euro, naudas atlikumu uz gada sākumu 1 418 749 euro, naudas 

atlikumu uz gada beigām 1 002 605 euro. 

3. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2020.gada vadības ziņojumu. 

4. Krimuldas novada domes Administrācijas Finanšu nodaļa ir atbildīga par Krimuldas 

novada pašvaldības  2020.gada pārskata iesniegšanu Valsts kasē. (Pēc iesniegšanas 

Krimuldas novada pašvaldības  2020.gada pārskats tiek publicēts Valsts kases mājas 

lapā: https://www.kase.gov.lv/parskati/pasvaldibu-menesa-un-gada-parskati.) 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

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

Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 11maijā plkst.1100 

Attīstības komitejas kārtējā sēde 13.maijā plkst. 1500 

Finanšu komitejas kārtējā sēde 19.maijā 1500 

Domes kārtējā sēde 28.maijā 1000. 
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Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


