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

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

18.06.2021. Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 

 

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere 

 

Sēdē piedalās deputāti: 

Zane Berdinska, 

Artūrs Caucis, 

Jānis Eisaks, 

Erlends Eisaks,  

Edgars Gabranovs, 

Ingus Kauliņš, 

Jānis Krieviņš, 

Linards Kumskis, 

Gatis Megris,  

Ance Pētersone, 

Juris Salmiņš, 

Zane Segliņa, 

Ziedonis Skrivļa, 

Mārtiņš Zemītis tiešsaistē izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, ZZDats izstrādāto 

elektronisko balsošanas sistēmu. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Nauris Bokšs- nav zināms. 

 

Sēdē piedalās: 

Laimonis Ozols- Izpilddirektors, 

Vilnis Krišjānis- Izpilddirektora vietnieks, 

Agita Kandavniece- Juridiskās nodaļas vadītājas p.i., 

Anita Viškere- Nekustamo īpašumu un zemes lietu speciāliste, 

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

izmantojot komunikācijas platformu ZOOM, 

Santa Geraga- PII “Ezerciems” vadītāja. 

 

 

Pēc priekšsēdētāja Linarda Kumska priekšlikuma iebalsot darba kārtībā: 
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balsojot, ar 13 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Edgars 

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

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

DOME NOLEMJ: 

 

22. Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu (Ziņo: 

A.Kandavniece) 

 

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

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

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

DOME NOLEMJ: 

 

23. Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 

bāzes uzturēšanas un izmantošanas deleģēšanas līguma noslēgšanu ( Ziņo: 

A.Viškere) 

 

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

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

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

DOME NOLEMJ: 

 

24. Par nekustamā īpašuma  “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra Nr. 8068 004 0034, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: 

A.Zvidriņa) 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 
1. Izpilddirektora  informācija 

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

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

nov., pirkuma līguma noslēgšanu (Ziņo: A.Kandavniece) 

4. Par dzīvokļa īpašuma “Piekrastes” - 3, Raganā,  Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0673, izsoles rezultātiem (Ziņo: 

A.Zvidriņa) 

5. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Lojas”, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0295, izsoles 

rezultātiem (Ziņo: A.Zvidriņa) 

6. Par nekustamā īpašuma  “Viesturi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, 

kadastra apzīmējums 6656 002 0399, pārdošanu (Ziņo: A.Zvidriņa)  

7. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma - cirsmas nekustamajā īpašumā 

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

0495, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: A.Zvidriņa) 

8. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pie Vecbiseniekiem”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 009 0489, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: A.Zvidriņa) 

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

10. Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā 

(Ziņo: A.Viškere) 
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11. Par Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmuma “Par zemes 

iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām ” protokols Nr. 1, 18.p., 2&,  

atcelšanu ( Ziņo: A.Viškere) 

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

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

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

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

domājamai daļai ( Ziņo: A.Viškere) 

16. Par nekustamā īpašuma maiņu ( Ziņo: A.Viškere) 

17. Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nodošanu turējumā (Ziņo: 

A.Meistere) 

18. Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

19. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo: S.Gerega) 

20. Par “Pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” iekšējās kārtības noteikumi” 

saskaņošanu (Ziņo: S.Gerega) 

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

22. Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu (Ziņo: 

A.Kandavniece) 

23. Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 

bāzes uzturēšanas un izmantošanas deleģēšanas līguma noslēgšanu (Ziņo: 

A.Viškere) 

24. Par nekustamā īpašuma  “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, kadastra Nr. 8068 004 0034, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: 

A.Zvidriņa) 

1. 

Izpilddirektora   informācija 

 (Ziņo: L.Ozols. 

Debatēs: L.Kumskis, J.Salmiņš, A.Caucis) 

 

 Izpilddirektors L.Ozols sniedz informāciju par pieņemto lēmumu izpildi un 

aktivitātēm pašvaldībā. 

 

 

2. 

Par nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo: A.Kandavniece) 

 

Krimuldas novada dome (turpmāk – Dome) saņēmusi biedrības “Lēdurgas Lietišķo 

sieviešu klubs “Pīlādzīts”” (turpmāk – Biedrība) 2021. gada 2. jūnija iesniegumu, kurā lūgts 

pagarināt 2013. gada 31. maija telpu nomas līgumu Nr. 092-13/11-3 (turpmāk – Līgums), 

samazinot nomas maksu, vai nodot nomātās telpas bezatlīdzības lietošanā, norādot, ka 

Biedrībai ar 2021. gada 1. jūniju ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības 

jomā - Pilsoniskas sabiedrības attīstība. 

Dome konstatē, ka saskaņā ar Līgumu Biedrībai līdz 2021. gada 3. jūnijam tika nodotas 

patstāvīgā lietošanā telpas ar kopējo platību 52,6 m2 (telpa Nr. 61 – 14,2 m2, telpa Nr. 88 – 

13,3 m2, telpa 89 – 25,1 m2) Emiļa Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. 

Ievērojot, ka nomātajās telpās Biedrība apņēmusies veikt remontu, nomas maksa noteikta 10 

lati mēnesī, ieskaitot PVN.  

2013. gada 4. novembrī Dome ar Biedrību noslēgušas vienošanos pie Līguma, ar kuru 

puses vienojušās par nomas maksu 5 lati mēnesī, ieskaitot PVN. 
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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, 

nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz 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 Biedrībai nav piemērojams Noteikumu 14. un 15. punkts, 

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

iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus. 

Saskaņā ar Civillikuma 1868. pantu, pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā 

prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, 

pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums 

attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā 

iestājas jauns. 

Saskaņā ar Civillikuma 1871.pantu, saistību tiesības var pārjaunot kā pirms to termiņa 

notecējuma, tā arī jau termiņam iestājoties un pēc termiņa. Ar pārjaunojumu var atcelt arī 

vairākas šādas tiesības uz reizi. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6.1 panta pirmajai prim 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 retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

Dome veikusi izmaksu aprēķinu. Lēdurgas kultūras nama telpu Nr. 61, Nr. 88 un Nr. 89 

izmaksas par 1m2 veido 1,235 euro, neieskaitot PVN, līdz ar to iznomājamo telpu ar kopējo 

platību 52,6 m2 nomas maksa ir 64,94 euro mēnesī (neieskaitot PVN). Pievienotās vērtības 
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nodoklis no kopējās nomas maksas ir 13,64 euro, kas kopā ar nomas maksu ir 78,58 euro 

mēnesī. 

Biedrība Domē iesniegusi Valsts ieņēmumu dienesta 2021. gada 24. maija lēmumu Nr. 

32.6/8.71/16251 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Lēdurgas 

Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts””, ar kuru nolemts piešķirt Biedrībai sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu darbības jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība. 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu un Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma 3. pantu Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija. 

Valsts ieņēmumu dienests secinājis, ka Biedrības darbība un statūtos norādītie mērķi 

atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai. Biedrība veic sabiedriskā labuma 

darbību jomā – pilsoniskas sabiedrības attīstība. Organizētās aktivitātes sniedz nozīmīgu 

labumu maza pagasta iedzīvotājiem, iesaistot tos dažādos izglītojošos pasākumos, tādējādi 

palīdzot veidot izpratni par demokrātiskiem procesiem pašvaldībā un valstī. Biedrība ar savu 

darbību mudina lauku iedzīvotājus nepalikt savās viensētās, bet gan iesaistīties kopējās 

aktivitātēs, demokrātiskos procesos pašvaldībā, sniedzot dažādus projektu pieteikumus kā arī 

attīsta pilsoniskas zināšanas un prasmes. Biedrība, tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem, veicina 

lauku sieviešu izglītošanu par nozīmīgiem procesiem. Veidojas saikne starp lauku 

iedzīvotājiem un vietējo pašvaldību. Pašvaldība tiek informēta par iedzīvotāju interesēm, 

savukārt sabiedrība tiek iepazīstināta ar pašvaldības projektiem. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktam pašvaldība ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, savukārt minētā likuma 3. panta otrā daļa paredz, 

ka Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma 

un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. 

Ievērojot minēto, Dome atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otrajai daļai iznomātās telpas nenodod bezatlīdzības 

lietošanā, bet gan pagarina nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas 

līguma nosacījumus, tas ir, nomas maksa tiek noteikta tādā apmērā, kā puses iepriekš 

vienojušās - 5,88 euro un PVN 1,23 euro, kopā 7,11 euro mēnesī.  

 

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 3. panta otro daļu, 5. panta otrās daļas 2.1 punktu, 6.1 panta pirmo un 

pirmo1 daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, Finanšu komitejas 09.06.2021. atzinumu,  

 

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

Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

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

1. Pagarināt ar biedrību “Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts”” 2013. gada 31. 

maijā noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 092-13/11-3 līdz 2027. gada 31.decembrim, 

noslēdzot pārjaunojuma līgumu.  

2. Noteikt nomas maksu 5,88 euro un PVN 1,23 euro, kopējā summa ar PVN 7,11 euro 

mēnesī.  

3. Juridiskai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līgumu ar biedrību “Lēdurgas Lietišķo 

sieviešu klubs “Pīlādzīts””. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 3 lapām. 
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3. 
Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-2 Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

pirkuma līguma noslēgšanu  

(Ziņo: A.Kandavniece) 

Krimuldas novada domē 2021. gada 24. maijā (reģ. Nr. 2021/9-11-950) saņemts 

PERSONAS, kadastra Nr. 8068 900 0672, pirkšanu, pamatojoties uz 19.05.2021. 

atsavināšanas paziņojumu, kas tika sagatavots un nosūtīts PERSONAI, saskaņā ar Krimuldas 

novada domes 30.04.2021. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-2 Raganā, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr.5, 9.p.). 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 īpašumam 

noteiktā atsavināšanas cena ir 4 830 EUR. Apliecinājumā PERSONA ir norādījusi, ka 

atsavināmo dzīvokļa īpašumu vēlas pirkt uz nomaksu ar nomaksas termiņu 2 gadi. 

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

PERSONA ir pirmpirkuma tiesīgā persona, pamatojoties uz 2015. gada 2. aprīlī noslēgto 

Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 102.15/7-6 ar tā 2020. gada 10. jūlija vienošanos, kas ir 

spēkā līdz 2025. gada 31. janvārim.  

 

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 5. panta pirmo daļu un 45. panta trešo daļu un Finanšu komitejas 

09.06.2021. atzinumu,  

 

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

Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, 

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

1. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-2, Raganā, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 900 0672, ar kopējo platību 38,7  m2 un 396/935  

kopīpašuma domājamo daļu no būves un zemes pārdošanu uz nomaksu (nomaksas 

termiņš 2 gadi), ar pirmpirkuma tiesīgo personu PERSONU. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

 

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 no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

4. 

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

kadastra Nr. 8068 900 0673, izsoles rezultātiem  

(Ziņo: L.Ozols) 

 

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Raganā, Krimuldas 

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

rakstiskā izsole notika saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un 

Krimuldas novada domes 30.04.2021. sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”  (protokols Nr. 5, 10. p.).   
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Izsoles ar pretendentu atlasi izsludinātajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles 

pretendents. 

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

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

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu” un 30.04.2021. Izsoles noteikumu 

8.1.1. punktu, Izsoļu komisija 2021. gada 8. jūnija sēdē pieņēma lēmumu atzīt Nekustamā 

īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu (protokols Nr. 12, 4. p.). 

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

34. panta otro daļu, 32. panta pirmo daļu: “Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav 

pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas 

organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

20 procentiem, 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, 3) 

ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 17. punktu,  30.04.2021. Izsoles noteikumu 8.1.1. punktu, saskaņā ar Krimuldas 

novada domes Izsoļu komisijas 2021. gada 8. jūnija sēdes  protokola Nr. 12, 4. p.,  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Raganā, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 8068 900 0673, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu. 

2. Atcelt Krimuldas novada domes 30.04.2021. lēmumu (prot. Nr. 5, 10. p.) “Par nekustamā 

īpašuma “Piekrastes”-3, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā  nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.  

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 007 0295, izsoles rezultātiem  

(Ziņo: L.Ozols) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie 

Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 007 0295, (turpmāk – 

Nekustamais īpašums),  pirmā izsole notika saskaņā ar Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 30.04.2021. sēdes lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 5, 12. punkts).   

Izsoles ar pretendentu atlasi izsludinātajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles 

pretendents. 

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

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

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu” un 30.04.2021. Izsoles noteikumu 

8.1.1. punktu, Izsoļu komisija 2021. gada 8. jūnija sēdē pieņēma lēmumu atzīt Nekustamā 

īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu (protokols Nr. 12, 3. p.). 

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

32. panta pirmo daļu: “Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu, var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem, 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, 3) 
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ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai”, 34. panta otro daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,  30.04.2021. Izsoles noteikumu 

8.1.1. punktu, saskaņā ar Krimuldas novada domes Izsoļu komisijas 2021. gada 8. jūnija sēdes  

protokola Nr. 12, 3. p.,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - zemes starpgabala  

“Zeme pie Lojas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 3,35 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8068 007 0295, pirmo izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Atcelt Krimuldas novada domes 30.04.2021. lēmumu (prot. Nr. 5, 12. p.) “Par 

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

nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.  

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma  “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kadastra 

apzīmējums 6656 002 0399, pārdošanu  

  (Ziņo: L.Ozols) 

 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesturi”, Lēdurgas pag., 

Krimuldas nov., kas sastāv no zemes vienības 6,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 6656 002 

0399, (turpmāk – Nekustamais īpašums), rakstiskās izsoles rezultāti apstiprināti Krimuldas 

novada domes sēdē 2021. gada 28. maijā (prot. Nr. 6, 7. p.). 31.05.2021. pirmpirkuma 

tiesīgajai personai PERSONAI izsniegts Izsoļu komisijas piedāvājums izmantot pirmpirkuma 

tiesības un pirkt Nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 28 930 EUR 

(divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro). 

PERSONA  ir likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantā noteiktās 

pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi kā zemes nomniekam, jo viņš nomā 

pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu ir reģistrējis pašvaldībā vismaz 

gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14. panta pirmajā daļā noteikts: “Ja izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šā 

likuma 4. panta ceturtajā daļā, tā var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo 

izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un 

jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas 

kārtība”. 09.06.2021. PERSONA iesniedzis iesniegumu par izmantotajām pirmpirkuma 

tiesībām uz Nekustamo īpašumu (reģistrēts Krimuldas novada domē 09.06.2021, reģ. Nr. 

2021/18-3-1060) un iemaksājis Krimuldas novada domes norēķinu kontā izsolē nosolīto 

augstāko cenu 28 930 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta pirmo daļu, 

34. panta otro daļu, , Krimuldas novada domes 2021. gada 26. marta sēdē (prot. Nr. 3, 12. p.) 

apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 9.2. un 10.1. punktu, saskaņā ar likuma 

“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantu, Izsoļu komisijas 2021. gada 10. jūnija 

sēdes protokola Nr. 13, 1. p., 

 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pārdot nekustamo īpašumu  - zemes vienību “Viesturi”, Lēdurgas pag., Krimuldas 

nov., 6,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 6656 002 0399, par izsolē nosolīto 

augstāko cenu 28 930 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro) 

pirmpirkuma tiesīgajai personai. 

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

7. 

Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma - cirsmas nekustamajā īpašumā 

“Dreimaņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kadastra Nr. 6656 002 0495, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

(Ziņo: L.Ozols) 

 

Krimuldas novada pašvaldības īpašuma - cirsmas nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 3,48 ha, kadastra Nr.6656 002 0495, 

rakstiskajai izsolei iesniegto pieteikumu atvēršana notika 2021. gada 25. maijā plkst.14.00 

saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 

2021. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu „Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas 

nodošanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 11. p.).  Izsoles 

sākumcena 50 335 EUR. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā saņemtas četras aploksnes ar 

piedāvājumiem. Atverot aploksnes, nederīgus piedāvājumus Izsoļu komisija nekonstatēja. 

Piedāvātās cenas:  

1. AS “Stora Enso Latvija”, reģ. Nr.44103023309, piedāvātā cena 78 200 EUR, 

2. SIA “BK GRUPA”, reģ. Nr.40103481605, piedāvātā cena 70 120 EUR, 

3. SIA “OŠUKALNS”, reģ. Nr.45403003353, piedāvātā cena 76 176 EUR, 

4. SIA “R GRUPA”, reģ. Nr.5003603631, piedāvātā cena 82 678 EUR. 

Saskaņā ar Krimuldas novada Izsoļu komisijas 25.05.2021. izsoles protokolu Nr. 11 par 

izsoles uzvarētāju atzīts augstākās cenas 82 678 EUR piedāvātājs dalībnieks Nr.4 (četri) SIA 

“R GRUPA”, reģ. Nr.5003603631. Izsoles protokols Nr. 11 apstiprināts Izsoļu komisijas sēdē 

25.05.2021., protokols Nr. 11, 1. p. 

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

kontā par izsoles objektu nosolīto summu 82 678 EUR . 

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 30. aprīļa sēdē (prot. Nr. 5, 11. p.). apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. 

punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 25.05.2021. protokola Nr. 11, 1. p., 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma – cirsmas nekustamajā īpašumā  

“Dreimaņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 3,48 ha, kadastra Nr.6656 002 

0495, 2021. gada 25. maija izsoles rezultātus. 

2. Atzīt par izsoles uzvarētāju un pārdot cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, 

Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 3,48 ha, kadastra Nr.6656 002 0495, SIA 

“R GRUPA”, reģ. Nr.50003603631, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, 

Mārupes nov., LV-2167, par 82 678 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti 

septiņdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Nosūtīt lēmumu apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komisijai. 

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

apvienojamo pašvaldību Finanšu komisiju. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

8.  

Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 009 0489, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo: L.Ozols) 

Pildot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Jānis Krieviņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pie 

Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,89 ha kopplatībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8068 009 0489, (turpmāk – Nekustamais īpašums), izsoles ar pretendentu atlasi 

izsludinātajā termiņā tika saņemts viens pieteikums dalībai izsolē un apliecinājums par izsoles 

nodrošinājuma summas 363 EUR samaksu. Izsoles dalībnieks PERSONA ir Nekustamajam 

īpašumam piegulošo nekustamo īpašumu “Kalna Raudas”, kad. apz. 8068 009 0346, un 

“Vecbisenieki”, kad. apz. 8068 009 0177, īpašnieks, īpašuma tiesības ir reģistrētas 

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

ceturtās daļas 1. punktu ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona. Saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otro daļu: ”[..] Ja norādītajā 

termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu 

slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta astoto daļu,  

14. panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, ar Krimuldas novada domes 30.04.2021. 

lēmumu (protokols Nr. 5, 15. punkts) apstiprināto izsoles noteikumu 6.3. punktu, Izsoļu 

komisija 08.06.2021. sēdē (protokols Nr. 12, 2. p.) nolēma izsoli nerīkot un pārdot Nekustamo 

īpašumu  pirmpirkuma tiesīgai personai [..], par nosacīto cenu 3 630 EUR (trīs tūkstoši seši 

simti trīsdesmit  euro). 

PERSONA ir iemaksājis Krimuldas novada domes norēķinu kontā Nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu 3 630 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 44. 

panta astoto daļu, ar Krimuldas novada domes 30.04.2021. lēmumu (protokols Nr. 5, 15. 

punkts) apstiprināto izsoles noteikumu 9.2. punktu, saskaņā ar Izsoļu komisijas 08.06.2021. 

protokola Nr. 12, 2. p.,  

 

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

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris 

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

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., 1,89 ha platībā, kadastra apzīmējums 8068 009 0489, izsoles 

rezultātus. 

2. Pārdot PERSONAI, Krimuldas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes 

starpgabalu ““Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 1,89 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 8068 009 0489, par 3 630 EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit  

euro). 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

9. 

Par dzīvokļa izīrēšanu 

(Ziņo: A.Viškere. 

Debatēs: L.Kumskis, A.Pētersone) 

 

1& 

[..] 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Ar 2021. gada 17. maiju  izīrēt  PERSONAI  Krimuldas novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu 12,9 m² platībā, kad. apz 8068 010 0040 001-47, adrese Ernesta 

Sovera iela 1-5, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., līdz 2026.gada 

31.decembrim. 

2. Īres maksa noteikta 4,64 euro mēnesī 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. 

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. 

 

2& 

[..] 

 

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

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

komisijas 2021.gada 10.jūnija atzinumu, 

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

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

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

Eisaks), DOME NOLEMJ: 

1. Neizīrēt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

17,7m² platībā, kad. apz 8068 010 0040 001-4, adrese Ernesta Sovera iela 1-8, Sunīši, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov. 
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2. Pagarināt krīzes istabas pakalpojums PERSONAI uz periodu līdz 2021 .gada 31. 

decembrim. 

3. Juridiskai nodaļai sadarbībā ar Sociālo dienestu informēt PERSONU par pašvaldības 

tiesībām izlikt personu no krīzes istabas, [..] 

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

Ozolam. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

10. 

Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā  

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošām inženierbūvēm – ceļiem un ielām un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, likuma „Par autoceļiem” 4. panta trešo 

daļu un 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 361 

“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. un 12. punktu , Attīstības 

komitejas 2021. gada 10. jūnija atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

 

1. Papildināt Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar sekojošām ielām 

un iesniegt veiktos grozījumus VAS “Latvijas valsts ceļi”: 

1.1. Centra iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 010 0203; 

1.2. Zaļā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 010 0204; 

1.3. Nākotnes iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 010 

0208; 

1.4. Klusā iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 8068 010 0214; 

1.5. Hermaņa Liepiņa iela, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 

8068 010 0220. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram 

L.Ozolam 

 

3. Informāciju publicēt Krimuldas novada domes mājas lapā www.krimulda.lv 

 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

11. 

Par Krimuldas novada domes 2021. gada 29. janvāra lēmuma “Par zemes iznomāšanu 

palīgsaimniecības vajadzībām ” protokols Nr. 1, 18.2.p., atcelšanu 

 (Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS,  2021. gada 31. maija iesniegumu par atteikšanos turpināt 

iznomāt Sarmai Amatai (mirusi 2021. gada 31. martā) iznomāto zemi palīgsaimniecības 

http://www.krimulda.lv/
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vajadzībām Krimuldas novada  pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā  ar 

nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 

007 0465 un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,  

Attīstības komitejas 2021. gada 10. jūnija atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

 

1. Atcelt Krimuldas novada domes 2021. gada 29. janvāra lēmuma “Par zemes 

iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām” protokols Nr. 1, 18.2.p., ar kuru Sarmai 

Amatai iznomāta zeme 0,04 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām zemes vienībā ar 

nosaukumu “Dārziņi Raganā”,  kad. apz.  8068 007 0465. 

2. Uzskatīt par spēkā neesošu 2021. gada 2. februāra Zemes nomas līgumu Nr. 17-6/2-

2021 ar Sarmu Amatu. 

 

Lēmums   pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

12. 

Par lauksaimniecības zemes transformāciju 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot  PERSONAS, 2021. gada 4. jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot īpašumā 

“Virškalni” , Krimuldas pag., Krimuldas novadā,  aptuveni 2,33 ha lauksaimniecības zemes 

un iesniegumam pievienotos 2021. gada 8. jūnija VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie 

īpašumi” tehniskos noteikumus Nr. Z-1-18/961, DOME KONSTATĒ:  

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

100000520433 datiem, nekustamais īpašums „Virškalni”, kad. Nr. 8068 002 0104, 

sastāv no divām zemes vienībām  ar  kad. apz. 8068 002 0388, platība 11,67 ha un 

kad. apz. 8068 002 0104, platība 8,62. Īpašums  pieder   PERSONAI. 

2. Īpašnieks vēlas transformēt lauksaimniecības zemi par meža zemi zemes vienībā ar 

kad. apz. 8068 002 0388. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 6,77 ha, meža zeme 4,14 ha,  zeme zem 

ūdeņiem (grāvjiem) 0,48 ha, zeme zem ceļiem 0,03ha un citas zemes 0,25 ha platību.   

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

meliorēta. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, darbība paredzēta 

meliorācijas objektā z.g. Sūbri - Balgas meliorācija, šifrs 44702, 1987.g. 

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

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

atrodas  Lauksaimniecības (L) un  Mežu (M)  teritorijā.   

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

lauksaimniecības zemes apmežošana nav atļauta, ja meliorācijas sistēmu uzturētājs 

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

zemes apmežošana nav atļauta, ja apmežošanai paredzētā lauksaimniecības zemes 

platība ir lielāka par 3 ha.  

6. Izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteiktas sekojošās prasības: 

6.1. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas sertificētam meliorācijas 

speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas 

darbību.  
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6.2. Ja nepieciešama meliorācijas sistēmas pārbūve, to veikt pirms 

lauksaimniecības zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu 

izstrādāt sertificētam meliorācijas sistēmu projektētājam. 

6.3. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, kā arī koplietošanas 

meliorācijas sistēmās 

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

saskaņot pie VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” (turpmāk 

ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. 

Lagzdiņa Salaspilī, Rīgas ielā 113. 

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

būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos 

risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā. 

 

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

pirmās daļas 27. punktu, 2016. gada 29. jūlija Krimuldas novada domes saistošo  noteikumu  

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

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

noteikumu 489. punktu, VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” 2021. gada 8. 

jūnija tehniskajiem noteikumiem Nr. Nr. Z-1-18/961, 2021. gada 10. jūnija Attīstības 

komitejas atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Piekrist 2,33 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanai īpašuma 

“Virškalni”, kad. Nr. 8068 002 0104, zemes vienībā ar kad. apz. 8068 002 0388. 

2. Izpildīt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehnisko noteikumu Nr. 

Z-1-18/961 prasības: 

2.1. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas, sertificētam meliorācijas 

speciālistam veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas 

darbību.  

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

zemes apmežošanas. Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu izstrādāt 

sertificētam meliorācijas sistēmu projektētājam. 

2.3. Platību apmežošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās, kā arī koplietošanas meliorācijas 

sistēmās 

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

pie ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāja I. 

Lagzdiņa Salaspilī, Rīgas ielā 113. 

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

būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos 

risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā. 

3. Pēc apmežošanas paveikšanas īpašniekam jāiesniedz izmaiņas meliorācijas kadastrā 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

4. 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 no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

13. 

Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

Izskatot PERSONAS, 2021. gada 9. jūnija iesniegumu par papildus platības 

iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemē “Dārziņi Raganā” un 

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

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

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

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

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 3.1. punktu, 2021. gada 10. jūnija 

Attīstības komitejas atzinumu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. No 2021. gada 1. jūnija iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu “Dārziņi 

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

ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām. 

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

par 5 EUR. 

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

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

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 no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 1 lapas. 

 

14. 

Par zemes iznomāšanu 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

1& 

 

Izskatot atkārtoti Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecības 

“OZOLIŅI” (turpmāk z/s “Ozoliņi”), reģ.Nr.4660100437, adrese “Ozoliņi”, Lode, Lēdurgas 

pag., Krimuldas nov., īpašnieka Voldemāra Logina 2021. gada 6. aprīļa iesniegumu par zemes 

gabala “Jaunlodītes”, kad. apz.6656 006 0269, iznomāšanu Lēdurgas pagastā, DOME 

KONSTATĒ: 

1. Krimuldas novada domes īpašumā ir zeme ar nosaukumu “Jaunlodītes”, kad. Nr. 6656 

006 0268, kas līdz 2020. gada 31. decembrim iznomāta z/s “Ozoliņi”, zemes nomas 

līgums Nr. L189-2010. Zemes vienību visā platībā apsaimnieko z/s “Ozoliņi. 
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2. Ar Krimuldas novada domes 2021. gada 26. februāra lēmumu zemes vienība 

“Jaunlodītes”, kad. apz. 6656 006 0269, platība 13,03 ha, nodota atsavināšanai (prot. 

Nr.2 , 9.3.punkts). 

3. Ar Krimuldas novada domes 2021. gada 30. aprīļa lēmumu nolemts atsavināt 

nekustamo īpašumu “Jaunlodītes”, kad. Nr. 6656 006 0268, kas sastāv no zemes 

vienības ar kad. apz. 6656 006 0269, 13,03 ha platībā, apstiprināt izsoles noteikumus, 

nosakot izsoles sākumcenu 37 030 EUR (prot. Nr.5, 13.punkts). 

4. Ar Krimuldas novada domes 2021. gada 28. maija lēmumu atcelts 2021. gada 30. 

aprīļa Krimuldas novada domes lēmums “Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu 

“Jaunlodītes”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.6 , 2.p.). 

5. Z/s “OZOLIŅI” turpina apsaimniekot zemes vienību “Jaunlodītes”, kad. apz. 6656 006 

0269, platība 13,03 ha un lūdz pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu. 

6. Civillikuma 1871. pants noteic, ka saistību tiesības var pārjaunot kā pirms to termiņa 

notecējuma, tā arī jau termiņam iestājoties un pēc termiņa.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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. 

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

zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 11, 14.p.) 

noteikta lauksaimniecības zemes 1 ha nomas maksa Lēdurgas pagastā  33,99 euro. 

12. Ņemot vērā, ka z/s “Ozoliņi” turpinājusi apsaimniekot zemes vienību “Jaunlodītes”, 

pušu starpā noslēgtās nomas tiesiskās attiecības turpināmas ar pārjaunojuma līgumu. 

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Civillikuma 1871. 

pantu, 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  6.¹ panta pirmo  daļu, Krimuldas 

novada domes 2020. gada 31. jūlija lēmuma “Par lauksaimniecības zemes nomas 

pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 11, 14.p.), Attīstības komitejas 2021. 

gada 10. jūnija atzinumu,   

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Turpināt iznomāt uz 3 gadiem Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecībai 

“OZOLIŅI” Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību  “Jaunlodītes”, kad. 

apz. 6656 006 0269, platība 13,03 ha. Nomas maksa par 1ha EUR 33,99 (trīsdesmit trīs 

euro, 99 centi) un PVN. 

2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līgumu ar Limbažu rajona Lēdurgas pagasta 

zemnieku saimniecību “OZOLIŅI”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

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

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

2& 

 

Izskatot   PERSONAS, 2021. gada 10. jūnija iesniegumu par zemes gabala “Pāšiņas”, 

kad. apz. 6656 002 0215 un zemes īpašuma “Dreimaņi”, zemes vienības , kad. apz. 6656 002 

0495,daļas 1,01 ha platībā iznomāšanu Lēdurgas pag., DOME KONSTATĒ: 

1. Krimuldas novada domes īpašumā ir zemes īpašums ar nosaukumu “Dreimaņi”, kad. 

Nr. 6656 002 0495 (Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000139437), 

kas sastāv no trīs zemes vienībām, tai skaitā no zemes vienības ar kad. apz. 6656 002 

0495, kuras sastāvā ir 1,01 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas nav iznomāta.  

2. Nekustamā īpašuma “Pāšiņas”, kad. Nr. 6656 002 0215,  zemes vienība, kad. apz. 6656 

002 0215, 2010. gada 5. augustā iekļauta Rezerves zemes fondā (Akts par zemes 

vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā). Zemes vienības platība 2,0 ha, uz zemes 

vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas. 

3. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu, rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad 

Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai 

tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Likuma otrajā daļā ir 

noteikts, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes 

gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri 

regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības 

tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā 

zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals 

tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā 

zeme. 

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu,  neapbūvēts 

zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo 

noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, var 

tik iznomāts bez nomas tiesību izsoles. 

5. Informācija par to, ka Krimuldas novada domē saņemts iesniegums par zemes gabalu 

iznomāšanu ievietota   mājaslapā https://www.krimulda.lv/informacija-par-zemes-

vienibu-iznomasanu-krimuldas-novada/. Līdz 2021. gada 17.jūnijam nav saņemts 

neviens pieteikums zemes iznomāšanai. 

https://www.krimulda.lv/informacija-par-zemes-vienibu-iznomasanu-krimuldas-novada/
https://www.krimulda.lv/informacija-par-zemes-vienibu-iznomasanu-krimuldas-novada/
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6. Ar Krimuldas novada domes 2020. gada 31. jūlija lēmumu “Par lauksaimniecības 

zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 11, 14.p.) 

noteikta lauksaimniecības zemes 1 ha nomas maksa Lēdurgas pagastā ir EUR 32,13. 

 

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” 29.8. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un  6.¹ panta pirmo  daļu, Krimuldas novada domes 2020. 

gada 31 .jūlija lēmuma “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža 

apstiprināšanu” (prot. Nr. 11, 14.p.),  Attīstības komitejas 2021. gada 10. jūnija atzinumu,  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Ar 2021. gada 18. jūniju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem pašvaldībai piederošās 

zemes vienības “Dreimaņi”, Lēdurgas pag. Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 

0495, daļu 1,01 ha platībā. Nomas maksa par 1ha EUR 32,13 (trīsdesmit divi euro, 13 

centi) un PVN. 

2. Ar 2021. gada 18. jūniju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem rezerves fonda zemes 

“Pāšiņas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kad. apz. 6656 002 0215, daļu 1,69 ha 

platībā. Nomas maksa par 1ha EUR 32,13 (trīsdesmit divi euro, 13 centi) un PVN. 

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 no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

15. 

Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 

domājamai daļai 

(Ziņo: A.Viškere) 

 

1& 

Izskatījusi  PERSONAS, 2021. gada 19. aprīļa iesniegumu, reģistrēts Krimuldas novada 

domē 2021.ngada 21.naprīlī, Nr. 2021/9-10-722,  par zemes gabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Zaļā iela 2-3, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., kopīpašuma domājamai daļai un 1/16 domājamās daļas atsavināšanai no zemes vienības 

ar adresi  Zaļā iela 4, Sunīšos, uz kuras atrodas pie dzīvokļa īpašuma piederošs malkas 

šķūnītis, kas privatizēts reizē ar dzīvokli, DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 2, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., sastāv no 

vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 010 0201, platība 1208 m2. Saskaņā ar ierakstu 

Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, zemes vienība pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  sastāv 

no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 010 0202, platība 605 m2. Saskaņā ar 
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ierakstu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, zemes 

vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

3. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr. 3 Zaļā ielā 2, Sunīšos, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 900 0394. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa 

īpašumu 1997. gada 13. martā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 309 3. 

4. PERSONAI tiesiskajā valdījumā atrodas malkas šķūnis, ēka ar kad. apz. 8068 010 0040 

005. Uz ēku nav nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatā. 

5. 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.  

6. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas īpašuma Ernesta 

Sovera iela 1, kad. Nr. 8068 010 0190, platība 5,8628 ha  sadalīšanai, uzmērīšanai un 

reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16 613,77 euro (izmaksas par detālplānojumu un 

zemes ierīcības projektu EUR 9341,20, zemes uzmērīšana EUR 5988, kancelejas nodeva 

zemesgrāmatai EUR 654,57, valsts nodeva jauna nekustamā īpašuma reģistrēšanai VKIS 

EUR 630).  

7. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 2, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas novadā 

sadalīšanai, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 342,32 euro (16613,77 : 

5,8628 x 0,1208 = 342,32 euro). 

8. Dzīvoklim Nr.3 Zaļā ielā 2, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas  nov., atbilst 

4871/19475 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 4871/19475 domājamās daļas sastāda  

85,62 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 10. jūnija  atzinumu, 

  

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes vienības Zaļā iela  2, Sunīšos,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kadastra apzīmējums 8068 010 0201, kopējā platība 1208 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības,  dzīvojamās mājas ar adresi Zaļā iela  2, Sunīšos,  Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 3, kad. Nr. 8068 900 0394, īpašniecei  

PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 4871/19475 domājamām 

daļām. 
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2. Nenodot PERSONAI zemes vienības Zaļā iela  4, Sunīšos,  Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 010 0202, kopējā platība 605 m²,  daļu 

īpašumā bez atlīdzības līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai uz ēku, kad. apz. 8068 010 

0040 005, Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta  zemesgrāmatā. 

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

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

atbilstoši kopīpašuma 4871/19475 domājamām daļām. 

4. [..] 

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

  

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

2& 

 

Izskatījusi   PERSONAS, 2021. gada 7. jūnija iesniegumu, par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa Zaļā iela 3-4, Sunīšos, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kopīpašuma domājamai daļai un 1/16 domājamās daļas atsavināšanai no  

zemes vienības ar adresi  Zaļā iela 4, Sunīšos, uz kuras atrodas pie dzīvokļa īpašuma 

piederošs malkas šķūnītis, kas privatizēts reizē ar dzīvokli,  DOME KONSTATĒ: 

 

1. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 3, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  sastāv 

no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 010 0206, platība 1784 m2. Saskaņā ar 

ierakstu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, zemes 

vienība pieder Krimuldas novada pašvaldībai. 

2. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., sastāv no 

vienas zemes vienības ar kad. apz. 8068 010 0202, platība 605 m2. Saskaņā ar ierakstu 

Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, zemes vienība pieder 

Krimuldas novada pašvaldībai. 

3. PERSONAI uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis Nr. 4 Zaļā ielā 3, Sunīšos, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 900 0612. Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa 

īpašumu 1998. gada 5. martā ir nostiprinātas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 500 4. 

4. PERSONAI tiesiskajā valdījumā atrodas malkas šķūnis, ēka ar kad. apz. 8068 010 0040 

005. Uz ēku nav nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatā. 

5. 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.  

6. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas īpašuma Ernesta 

Sovera iela 1, kad. Nr. 8068 010 0190, platība 5,8628 ha  sadalīšanai, uzmērīšanai un 
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reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16613,77 euro (izmaksas par detālplānojumu un 

zemes ierīcības projektu EUR 9341,20,  zemes uzmērīšana EUR 5988, kancelejas 

nodeva zemesgrāmatai EUR 654,57, valsts nodeva jauna nekustamā īpašuma 

reģistrēšanai VKIS EUR 630).  

7. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 3, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas novadā 

sadalīšanai, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 505,54 euro (16613,77 : 

5,8628 x 0,1784 = 505,54euro). 

8. Dzīvoklim Nr.4 Zaļā ielā 3, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas  nov., atbilst 

4397/18577 domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 4397/18577 domājamās daļas sastāda  

119,66 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 10. jūnija  atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Nodot zemes vienības Zaļā iela  3, Sunīšos,  Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

kadastra apzīmējums 8068 010 0206, kopējā platība 1784 m²,  daļu īpašumā bez 

atlīdzības,  dzīvojamās mājas ar adresi Zaļā iela 3, Sunīšos, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., privatizētā dzīvokļa Nr. 4, kad. Nr. 8068 900 0612,  īpašniecei  

PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 4397/18577 domājamām 

daļām. 

2. Nenodot PERSONAI zemes vienības Zaļā iela 4, Sunīšos,  Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., kadastra apzīmējums 8068 010 0202, kopējā platība 605 m²,  daļu 

īpašumā bez atlīdzības līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai uz ēku, kad. apz. 8068 010 

0040 005, Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta  zemesgrāmatā. 

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

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

atbilstoši kopīpašuma 4397/18577 domājamām daļām. 

4. [..] 

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

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma maiņu 

(Ziņo: A.Viškere. 

Debatēs: M.Zemītis, L.Kumskis) 

 

Pildot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”  deputāts Juris Salmiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 
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Krimuldas novada domē (turpmāk Dome) 2021. gada 11. jūnijā saņēmusi Gunāra 

Salmiņa iesniegumu ar lūgumu apmainīt viņam piederošā zemes gabala daļu Vidus ielā 12, 

Raganā, pret Krimuldas novada pašvaldības zemes daļu Saules ielā 1B un zemes gabalā 

“Zeme pie Pienotavas”, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.  

Zemes īpašums ar adresi Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. 

apz. 8068 007 0639, pieder PERSONAI saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000425424 datiem. Zemes gabala kopējā platība 2,88 ha. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un Rīgas 

rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000118580 datiem, uz 

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

iela 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 507 0475, daļa - katlumājas 

ēka ar kadastra apz. 8068 007 0069 011, adrese Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov.  un trīs dīķi, kas funkcionāli saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

Jautājums par zemes maiņu jau iepriekš skatīts Krimuldas novada domē, un 2016. gada 

26. augustā Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma maiņu” 

(prot. Nr. 9, 3.p.), pamatojoties uz kuru 2016. gada 6. oktobrī noslēgts nekustamā īpašuma 

maiņas līgums  Nr. 255.16/5-30 (turpmāk Līgums). Saskaņā ar Līgumu veikta Domei 

piederošās ēku (būvju) īpašuma daļas, kas pašlaik atrodas uz PERSONAI piederoša īpašuma 

ar adresi Vidus iela 8 (pirms tam Ceriņu iela 1A), Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  

maiņa pret PERSONAI piederošā nekustamā īpašuma ar adresi Vidus iela 12 (Dūmeņi), 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 1,15 ha platībā, atstājot PERSONAS īpašumā 

nekustamā īpašuma zemes atlikušo daļu 1,73 ha platībā. 

Izvērtējot visus apstākļus ir lietderīgi pašvaldības īpašumā iegūt visu zemes īpašumu ar 

adresi Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,88 ha platībā.  

Ar zemes īpašnieku tika veiktas sarunas par atlikušās zemes daļas Vidus ielā 12, Raganā 

maiņu pret pašvaldībai piederošā īpašuma ar adresi Saules iela 1B, Raganā daļu 1792m2 un 

daļu no “Zeme pie Pienotavas”, Raganā 1230m2 platībā. Ar Krimuldas novada Finanšu 

komitejas 2021. gada 21.aprīļa (sēde Nr.5, 15.p.) lēmumu uzsākta maiņas zemes novērtēšana, 

pēc kuras jautājums jāvirza izskatīšanai Krimuldas novada domes sēdē. 

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

“Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada”  Grafisko daļu, PERSONAI 

piederošais zemes gabals Vidus ielā 12, Raganā, atrodas  tehniskās apbūves teritorijā (TA), 

bet Krimuldas novada pašvaldībai piederošie zemes gabali atrodas publiskās apbūves 

teritorijā (P).  

Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Invest Cēsis” 2021. gada 7. jūnijā izsniedza 

atzinumu par zemes gabalu tirgus vērtību, norādot, ka zemes gabala atlikušās daļas vērtība 

Vidus ielā 12, Raganā, Krimuldas pag., ir EUR 18 100 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts 

euro), zemes gabala daļas vērtība Saules ielā 1B, Raganā, Krimuldas pag., EUR 8600 (astoņi 

tūkstoši seši simti euro) un zemes gabala daļas “Zeme pie pienotavas”, Raganā, Krimuldas 

pag., tirgus vērtība ir EUR 6800 (seši tūkstoši astoņi simti euro). 

Zemes gabala Vidus ielā 12 un Saules ielā 1B un “Zeme pie Pienotavas” vērtību 

starpība ir EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti euro). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, viena no 

pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai 

skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Iegūstot 

īpašumā zemes gabalu Vidus ielā 12, Raganā, Domei būs iespēja nodrošināt pilnvērtīgāku 

komunālās saimniecības attīstību kā arī tiks nodrošināta ēku un zemes vienotība. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta pirmo daļu, 

publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas 

nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, bet minētā likuma 38.panta 

trešā daļa noteic, ka maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 

20 procentus, un šo starpību sedz naudā.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta pirmo un trešo daļu, Krimuldas 

novada Attīstības programmas 2015 - 2021. gadam  noteikto ilgtermiņa prioritāti “Mūsdienīga 

un ilgtspējīga dzīves vide” un vidēja termiņa prioritāti VTP3 “ Droša un harmoniska vide ar 

kvalitatīvu un energoefektīvu infrastruktūru”, Attīstības komitejas 2021. gada 10.jūnija 

atzinumu, 
 

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Mainīt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Saules iela 1B, 

Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadasta Nr. 8068 007 0046 zemes vienības, 

kadastra apz. 80068 007 0353, daļu 1792m2 un ”Zeme pie pienotavas” Ragana, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., kadasta Nr.8068 007 0634, zemes vienības, kadastra 

apz. 8068 007 0634, daļu 1230 m2 pret PERSONAI piederošā nekustamā īpašuma 

Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 007 0639, 

zemes vienības, kad. apz. 8068 007 0639, daļu 1,73 ha platībā. 

2. Slēgt nekustamā īpašuma maiņas līgumu starp Krimuldas novada domi un PERSONU, 

maiņas līgumā, paredzot, ka Krimuldas novada dome sedz PERSONAI nekustamo 

īpašumu nosacīto cenu starpību EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot maiņas līgumu. 

4. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektoru parakstīt maņas līgumu. 

5. Līdzekļus starpības segšanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai uz īpašumu adresi 

Vidus iela 12, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.  paredzēt no bankas konta 

atlikuma. EKK 5214 Budžeta funkcija Dzīvokļu saimniecība 06611. 

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

17.  

Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nodošanu turējumā 

(Ziņo: A.Meistere. 

Debatēs: L.Kumskis) 

 

Krimuldas pašvaldības īpašumā Saules iela 1a, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., nomainīts apkures katls un siltumskaitītāji, kā arī uzstādīts trauksmes signāls. 

Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs par kopsummu 1004,30 EUR nododams turējumā 

SIA “Krimuldas doktorāts”. Saraksts uzskaitīts lēmuma 1. un 2. pielikumā. 

Tāpat, lai nodrošinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu un uzturētu darba kārtībā SIA 

“Entalpija-2” turējumā nodotos pamatlīdzekļus, iegādātais inventārs un saimnieciskie līdzekļi 

2465,48 EUR apmērā, saskaņā ar lēmuma 3. pielikumu, nododams SIA “Entalpija-2” 

turējumā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 

mantas izlietojumu. 

Lai novērstu pašvaldības īpašuma izšķērdēšanu un nodrošinātu tā uzturēšanu, SIA 

“Entalpija-2” turējumā nododami pamatlīdzekļi - inženierbūves vairākās Krimuldas novada 

iestādēs un struktūrvienībās, kas norādītas lēmuma 4. pielikumā. 
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Izvērtējot pārbūves darbus Dienas centrā Sunīšos, Katlu māja Sunīšos ar kadastra 

apzīmējumu 80680100040025 pārceļama no SIA “Entalpija-2” turējuma uz nedzīvojamo ēku 

grupu, piesaistot materiāli atbildīgo personu (lēmuma 5. pielikums). 

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 19. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 
 

1. Nodot turējumā SIA “Krimuldas doktorāts” pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru 

par kopsummu 1004,30 EUR (viens tūkstotis četri euro, 30 centi), saskaņā ar  1. un 2. 

pielikumu. 

2. Nodot SIA“Entalpija-2” turējumā inventāru un saimnieciskos līdzekļus 2465,48 EUR 

(divi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro, 48 centi) apmērā, saskaņā ar 3. 

pielikumu. 

3. Nodot SIA “Entalpija-2” inženierbūves vairākās Krimuldas novada iestādēs un 

struktūrvienībās, saskaņā ar 4. pielikumu. 

4. Pārcelt katlu māju Sunīšos ar kadastra apzīmējumu 80680100040025 no SIA 

“Entalpija-2” turējuma uz nedzīvojamo ēku grupu, saskaņā ar  5. pielikumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai. 

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 13 lapām. 

 

18.  

Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu 

 (Ziņo: A.Kandavniece. 

Debatēs: L.Kumskis, E.Eisaks, J.Salmiņš, M.Zemītis) 

 

[..] 

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

izpildītāja likuma 78. un 79. pantu, Krimuldas novada domes 2020. gada 29. maija lēmumu 

(prot. Nr.9, 21.p.) apstiprināto noteikumu “Par debitoru parādu piedziņas un administrēšanas 

kārtību Krimuldas novada pašvaldībā” 21.2. punktu un Finanšu komitejas 09.06.2021. 

atzinumu, 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Norakstīt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas parādus par ēdināšanas 

pakalpojumiem bijušajiem audzēkņiem: 

a. PERSONAI 128,02 euro [..]; 

b. PERSONAI 107,42 euro [..]. 

2. Ieskaitīt Zemgales apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Ivetai Krukai aprēķināto 

amata atlīdzību: 
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a. 60,50 euro apmērā ieskaitāmi Tiesu izpildītājas, reģistrācijas Nr.17018211422, 

depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. 

Maksājuma mērķī norādāms izpildu lietas Nr. 01091/036/2020 un [..]; 

b. 60,50 euro apmērā ieskaitāmi Tiesu izpildītājas, reģistrācijas Nr.17018211422, 

depozīta kontā Nr.LV89TREL9199026001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. 

Maksājuma mērķī norādāms izpildu lietas Nr. 01093/036/2020 un [..]. 

3. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums  pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

19. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” 

nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo: S.Gerega. 

Debatēs: A.Pētersone.) 

 

Saskaņā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gada 4. martā ar rīkojumu 

apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus un pašreizējais pirmsskolas izglītības 

iestādes “Ezerciems” nolikums neatbilst reālajai situācijai iestādē, nepieciešams izstrādāt 

jaunu pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

noteic, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas), 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas noteic, ka tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības iestāžu nolikumus, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2021. gada 8. jūnija atzinumu,  

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikumu (saskaņā ar 

pielikumu). 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums un nolikums pievienoti protokolam. 

 

20. 

Par “Pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” iekšējās kārtības noteikumi” 

saskaņošanu 

(Ziņo: S.Gerega. 

Debatēs: J.Salmiņš) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2021. gada 8. jūnija atzinumu,  
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balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks,  

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Saskaņot “Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” iekšējās kārtības noteikumus”. 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos likumīgo spēku zaudē ar Krimuldas novada domes 

sēdes 2015. gada 30. aprīļa lēmumu saskaņotie „Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Ezerciems” iekšējās kārtības noteikumi” (protokols Nr.4, 21.punkts). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” 

vadītājai Santai Geregai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums un noteikumi  pievienoti protokolam. 

 

21. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

(Ziņo: L.Kestere) 

 

[..] 

 

Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu,  

  

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

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

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

Eisaks), DOME NOLEMJ: 

1. Anulēt PERSONAI, ziņas par deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā “Dzērvītes”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV- 2144, ar 2021.gada 18.jūniju. 

2. Lēmumu nosūtīt PERSONAI un ĪPAŠNIEKAM uz adresi  “Dzērvītes”, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov., LV- 2144. 

3. Krimuldas novada Lietvedības nodaļai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt 

ziņas par PERSONAS anulēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 

1a, Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

22. 

Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu 

(Ziņo: A.Kandavniece, A.Caucis.) 

Deputāts Linards Kumskis nepiedalās jautājuma izskatīšanā un balsošanā. 

 

 

Izskatot jautājumu par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu Krimuldas 

novada domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim  Krimuldas novada dome konstatē, ka 

atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta otrajai daļai 2021.gada 30.jūnijā 
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beidzas Krimuldas novada domes priekšsēdētāja pilnvaras. Saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 63.pantu domes priekšsēdētāja amats ir algots.  Domes priekšsēdētājs ir 

nodarbināts pilnu darba laiku, saņemot par to atalgojumu, kura apmēru nosaka Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. 2013.gada 27.septembra 

Krimuldas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.3.apkšpunkts 

nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura 

ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir 4 (četras) kalendārās nedēļas un papildatvaļinājums. 

Attiecīgi minētajam amatam ir piemērojamas arī Darba likuma normas un atbilstoši Darba 

likuma 149.panta piektajai daļai izmaksājama arī kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.  

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta pirmo daļu un Krimuldas novada domes 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.3.apakšpunktu, 

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

Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš,  Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane 

Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas 1(Erlends Eisaks), DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Krimuldas novada domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim  kompensāciju 

par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.  

2. Krimuldas novada domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

23. 

Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes 

uzturēšanas un izmantošanas deleģēšanas līguma noslēgšanu  

(Ziņo: A.Viškere.  

Debatēs: L.Kumskis, Z.Berdinska.) 

 

Krimuldas novada dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Mērniecības datu centrs” (turpmāk – Sabiedrība) 02.06.2021. vēstuli Nr. 

V_PV_210602_01 “Par deleģēšanas līguma pagarināšanu” saskaņā ar kuru, lūdz Domi 

pagarināt 03.12.2020. noslēgtā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr. 422.20/5-30e 

“Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu 

un izmantošanu” darbības termiņu uz vienu gadu. 

Dome konstatē: 

1. Saskaņā ar Domes 31.07.2015. lēmumu “Par deleģēšanas līgumu par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu” noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Mērniecības datu centrs”” Dome 31.07.2021. noslēgusi ar Sabiedrību pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanas līgumu Nr.232.15/5-30 “Par Krimuldas novada augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – pirmais 

līgums). Saskaņā ar pirmā līguma 3.1. punktu līguma darbības termiņš tika noteikts līdz 2020. 

gada 1.jūlijam.  

2. Saskaņā ar Domes 31.07.2020. lēmumu “Par deleģējuma līguma termiņa 

pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mērniecības datu centrs”” (turpmāk – 

Domes lēmums), Dome un Sabiedrība 20.08.2020. noslēdza vienošanos “Par grozījumiem 

pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.232.15/5-30 “Par Krimuldas novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – 

Vienošanās), saskaņā ar kuru līguma darbības termiņš tika pagarināts līdz 01.07.2021.. 

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
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3. Dome saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 

VARAM) 28.10.2020. vēstuli Nr. 1-132/9626 “Par vienošanos par deleģēšanas līguma 

pagarināšanu” (turpmāk – VARAM vēstule), saskaņā  ar kuru, VARAM ir vērsusi Domes 

uzmanību uz nepilnībām Domes lēmumā un Vienošanās.  

4. Dome 27.11.2020. pieņēmusi lēmumu “Par deleģēšanas līgumu par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu” noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Mērniecības datu centrs”” saskaņā ar kuru, spēku zaudē Domes lēmums un nolemts 

slēgts jaunu deleģējuma līgumu ar Sabiedrību. 

5. Dome 01.12.2020. ar Sabiedrību noslēgusi “Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu 

Nr. 422.20/5-30e Par Krimuldas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 

bāzes uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – Otrais līgums). Otrā līguma 1.punkts nosaka: 

“1.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt teritorijas plānošanas, labiekārtošanas 

un būvniecības vajadzībām nepieciešamās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

uzturēšanu un administrēšanu, pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē un datu sagatavošanu un 

izsniegšanu, galveno būvju nospraušanas aktu, zemes ierīcības projektu, detālplānojumu un 

lokālplānojumu vektordatu uzglabāšanu, kā arī citu, ar Sabiedrības rīcībā esošās 

informācijas uzturēšanu un administrēšanu, kas ir Pašvaldības kompetencē saskaņā ar 

iepriekš minētajiem dokumentiem. 

1.2. Pašvaldība deleģē, un Sabiedrība apņemas veikt informācijas par aizsargjoslām - 

sarkanajām līnijām uzturēšanu un aktualizēšanu, kas ir Pašvaldības kompetencē saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 33.pantu.” 

Otrā līguma 3.1. punktā noteikts: “3.1. Līgums stājas spēka ar 2020.gda 1.decembri un 

ir spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam.” 

6.Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka pašvaldība nodrošina likumos noteikto 

funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses.  

7.Ar 31.07.2015.  Krimuldas novada domes lēmumu pieņemti saistošie noteikumi  Nr.8 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem 

Krimuldas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi), kuros ir noteikta kārtība, kādā notiek 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām 

pieņemšana, pārbaude, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk - pārvaldes uzdevums), kā arī 

nosacījums, ka pārvaldes uzdevumu veic domes deleģēta juridiska persona.  

8.Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk - VPIL) 40.panta pirmā un otrā daļa 

nosaka, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo 

uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju 

normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šī likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.  

9.Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 13.panta septītā daļa nosaka, ka 

pašvaldībai ir tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu VPIL 

noteiktajā kārtībā, t.i., VPIL 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt 
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attiecīgo pārvaldes uzdevumu, turklāt tiek ņemta vērā tās pieredze, reputācija, resursi, 

personāla kvalifikācija un citi kritēriji. Likuma 13.panta sestajā daļā noteiktais pārvaldes 

uzdevums līdz šim tika deleģēts Sabiedrībai.  

10. Līguma darbības laikā Sabiedrība veica pārvaldes uzdevumu profesionāli un 

kvalitatīvi, par tās darbību nav saņemtas sūdzības, kā arī Sabiedrības rīcībā ir nepieciešamie 

tehniskie resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai. Pārvaldes uzdevuma izpilde 

deleģējot būtu efektīvāka, jo rezultātā pārvaldes uzdevums tiktu izpildīts ar mazākiem 

izdevumiem (resursiem), ar mazāku administratīvo slogu, ar labākiem rezultātiem. 

Sabiedrības rezultativitāte noteikti būtu augstāka, nekā Domei veicot deleģēšanas līgumā 

noteiktos darba uzdevumus, jo Sabiedrībai ir pieredze ar augstas detalizācijas topogrāfisko 

datu uzturēšanu ar vismaz 38 Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā Mālpils novada pašvaldību un 

Inčukalna novada pašvaldību, kuras tā pat kā Krimuldas novada pašvaldība, administratīvi 

teritoriālās reformas rezultātā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

pielikuma 36.punktu tiks apvienotas Siguldas novadā.  

Sabiedrība apkalpo mērniecības uzņēmumus un apkopo to veiktos topogrāfiskos 

uzmērījumus un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, kā rezultātā, Dome operatīvi un bez 

maksas tiek nodrošināta ar precīziem un aktuāliem inženiertopogrāfiskajiem datiem par 

attiecīgās pašvaldības teritoriju. Sabiedrība apkopo informāciju par zemes ierīcības 

projektiem un detālplānojumiem, tajā skaitā uztur ielu un ceļu sarkano līniju kartes. 

Sabiedrība apkopo un sistematizē Domē iepriekšējos gados uzkrātos un rīcībā esošos 

inženierkomunikāciju izpildmērījumu failus, kā arī detālplānojumu un zemes ierīcības 

projektu failus. Ar 2007.gada nogali ir ieviesta uz interneta tehnoloģijām balstīta mērniecības 

darbu elektroniskās reģistrēšanas sistēma. Būvvaldes darbinieki inženiertopogrāfiskos datus 

saņem, autorizēti pieslēdzoties Sabiedrības uzturētajam File Transfer Protocol (FTP) 

serverim. Dati uz servera tiek atjaunoti katru dienu. Nepieciešamības gadījumā būvvaldes 

darbiniekiem tiek sniegtas konsultācijas tehniskas dabas jautājumu atrisināšanai. Pamatojoties 

uz iepriekš minēto, un iepriekš noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem ar Sabiedrību, nebūtu 

lietderīgi slēgt deleģējuma līgumu ar citu komersantu. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 15.panta pirmās daļas 13. un 

14.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 

45.panta otro daļu un piekto daļu, 46.pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto 

un septīto daļu, Attīstības komitejas 2021.gada 10.jūnija atzinumu,   

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 

1. Slēgt deleģējuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mērniecības datu 

centrs”, reģ. Nr. 40003831048, adrese Limbažu iela 9-486, Rīga, LV-1005, ar termiņu 

līdz 2021.gada 30.septembrim. 

2. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai informēt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju par deleģējuma līguma slēgšanu, nosūtot lēmumu. 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu 

apstiprināšanai Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijai. 
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4. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības Lietvedības nodaļai nodrošināt deleģējuma 

līguma publikāciju Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē pēc tās noslēgšanas. 

Lēmums pievienots protokolam uz 3 lapām. 

 

24. 

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

kadastra Nr. 8068 004 0034, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

(Ziņo: L.Ozols, L.Kumskis) 

 

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

Krimuldas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,56 ha platībā, kadastra apzīmējums 

8068 004 0080, (turpmāk – Nekustamais īpašums), rakstiskā izsole notika saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2021. gada 30. 

aprīļa lēmumu (prot. Nr.5, 14.p.) “Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Veckalnieši”, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).  Izsoles sākumcena 1 330 EUR. Izsoles 

noteikumos noteiktajā termiņā Nekustamā īpašuma  izsolei slēgtās aploksnēs saņemti septiņi 

piedāvājumi. Izsolē 2021. gada 8. jūlijā, atverot piedāvājumus, konstatētas piedāvātās cenas: 

 

1. Dalībnieks Nr.1 – 1 501 EUR. 

2. Dalībnieks Nr.2 – 1 530 EUR. 

3. Dalībnieks Nr.3 – 3 509 EUR. 

4. Dalībnieks Nr.4 – 2 509 EUR. 

5. Dalībnieks Nr.5 – 2 222 EUR. 

6. Dalībnieks Nr.6 – 3 135 EUR. 

7. Dalībnieks Nr.7 – 1 830 EUR, 

un par izsoles uzvarētāju atzīts augstākās cenas 3 509 EUR piedāvātājs Dalībnieks Nr.3 (trīs) 

Zigmunds Savickis, personas kods 030274-12309, dzīvesvietas adrese: Straupes iela 2 – 50, 

Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2145. Izsoles protokols Nr.12 apstiprināts 

Izsoļu komisijas sēdē 08.06.2021. (protokols Nr. 12, 1.p.). Zigmunds Savickis ir iemaksājis 

Krimuldas novada domes norēķinu kontā par Nekustamo īpašumu piedāvāto summu 

3 509 EUR. 

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

un Krimuldas novada domes 2021. gada 30. aprīļa sēdē (prot. Nr. 5, 14. p.). apstiprināto 

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

8. jūnija sēdes protokola Nr. 12, 1.p., 

 

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

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

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

atturas nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2021. gada 8. jūnija Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - 

zemes vienības “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 0,56 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 8068 004 0080, izsoles rezultātus un atzīt par izsoles uzvarētāju 

PERSONU. 

2. Pārdot PERSONAI, Krimuldas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  - zemes 

vienību “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 0,56 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 8068 004 0080, par 3 509 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņi 

euro). 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
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Lēmums pievienots protokolam uz 2 lapām. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15 

 
 

Sēdi vadīja _________________    (novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 

 

Sēdi protokolēja _______________________(novada domes darbinieka, kurš noformēja   

    domes sēdes protokolu)  


