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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.13 
 

Mālpils novada Mālpilī      26.10.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.16.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
3. Par adreses piešķiršanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma precizēšanu. 
5. Par VAS Privatizācijas aģentūra iesnieguma izskatīšanu. 
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
7. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
8. Par nomas maksas noteikšanu PII “Māllēpīte” telpām. 
9. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
10. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 2014.gada 26.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

11. Par “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un 
“GADA CILVĒKS” piešķiršanu. 

12. Par ģimeņu nominēšanu kopā ar Valsts prezidentu iedegt 
Ziemassvētku egli. 

13. Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā 
pieņemšanā. 

14. Par apbalvojuma piešķiršanu R.K. 
15. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda Sibīrijas 

bērni iesnieguma izskatīšanu.  
16. Par Filmu studijas “Rīta zvaigzne” iesnieguma izskatīšanu.  

 
 

 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
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Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Andris 
Apsītis, Agnese Hildebrante, Māra Ārente 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Izpilddirektora p.i. Iveta Krieviņa;  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova. 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
Valts Mihelsons – pamatdarba dēļ 
 
 
Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem.  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem šādā redakcijā: 
 
17. Par izmaiņām amatu sarakstā. 
18. Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra nolikumā “Par 
Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA 
CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”. 
19. Par funkciju deleģējumu būvvaldei. 
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13/1. 
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016.gada 21.septembrī saņemts L.Ļ. iesniegums  
ar lūgumu anulēt ziņas par A.Ķ.  deklarēto dzīvesvietu viņai piederošā 
īpašumā adresē: “dzēsts”.   Iesniegumā norādīts, ka sniegtas nepatiesas 
ziņas par dzīvesvietu.  

23.09.2016. A.Ķ. uz iepriekš minēto adresi nosūtīta vēstule ar informāciju 
par L. Ļ. iesniegumu un aicinājumu uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei 
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
norādītajā adresē. L. Ļ. atbildes vēstulē informēta, ka, ņemot vērā ierakstu 
Zemesgrāmatā, kurš apliecina A.Ķ. īpašuma tiesības uz dzīvokli adresē: 
“dzēsts”, 1/3 domājamās daļas apmērā laikā līdz 2007.gada 3.decembrim 
(īpašuma tiesību izbeigšanas pamats- Dāvinājuma līgums V.Ļ.), un to, ka 
pieraksts attiecīgajā dzīvesvietā pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
stāšanās spēkā 01.07.2003. pamatā prezumē personas sākotnējo tiesisko 
pamatu lietot attiecīgās dzīvojamās telpas, kā arī to, ka Mālpils novada dome   
nav  saņēmusi nekādus  pierādījumus, ka personai zudis tiesiskais pamats tur 
dzīvot un persona nav deklarējusi citu dzīvesvietu,   iesniegums tiks izvērtēts 
pēc papildus informācijas un dokumentu saņemšanas. 

Konstatēts sekojošais. Ieraksts Zemesgrāmatā apliecina, ka īpašuma 
tiesības uz dzīvokļa īpašumu adresē: “dzēsts”, L.Ļ. nostiprinājusi 20.09.2016., 
pirms tam īpašnieks V.Ļ.  Ierakstu par lietu tiesībām, kas apgrūtina 
nekustamu īpašumu, Zemesgrāmatā nav.  A.Ķ. deklarētā dzīvesvieta adresē:  
“dzēsts”,  PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no 06.12.2000. A.Ķ. 
sūtītā vēstule  nav sasniegusi adresātu un Mālpils novada domē  saņemta 
atpakaļ. 12.10.2016. Mālpils novada domē saņemts dzīvoklī dzīvojošo un 
deklarēto personu E. un A. V. apliecinājums, ka laikā no 27.05.2014., kas ir 
viņu dzīvesvietas deklarēšanas datums, norādītajā adresē A.Ķ. faktiski un 
fiziski nekad nav bijis, dzīvoklī nav nekādu viņa privāto mantu, kā  arī, viņš 
nekad nav maksājis par komunālajiem pakalpojumiem. Uz sēdi A.Ķ. nav 
ieradies. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta otro daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Ņemot vērā L.Ļ. iesniegumu, E. un A. V. iesniegumu  un pamatojoties uz 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
anulēt ziņas par   A.Ķ., personas kods  “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu 

adresē:  “dzēsts”. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
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Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
 

13/2. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 6. oktobrī (reģ. Nr.565) saņemts SIA 
“Sidgunda 2”, reģ. Nr.4000354527, valdes priekšsēdētāja iesniegums ar 
lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma “Čušļi”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 006 0201, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0201, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
Nekustamais īpašums “Čušļi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0201, 
sastāv no vienas zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 006 0201, 
kopplatību 5.96, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme  5.90 ha. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Sidgunda 2” par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma “Čušļi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 
0201, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0201, nomu 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz 5 gadiem. 
1.2. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% no zemes kadastrālās vērtības.  
1.3. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 

2. Mālpils novada domē 2016. gada 6. oktobrī (reģ. Nr.592) saņemts SIA “ML 
Investīcijas”, reģ. Nr.40103958181 pilnvarotās personas iesniegums ar 
lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Saulieši”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 004 0041, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0041 daļu  lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz 5 gadiem. 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “ML Investīcijas” par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
004 0041, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 004 0041 daļu,  ar 
platību 10.40 ha  lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz 5 gadiem.  
2.2. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% no zemes kadastrālās vērtības. 
2.3. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
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13/3. 
Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 6. oktobrī saņemts G.V., p.k.”dzēsts”, 
iesniegums (reģ.Nr.562), kurā viņa lūdz piešķirt adresi mājīpašumam ”dzēsts”, 
Mālpils novads, par kuru uzsākta mantojuma pieņemšanas lieta. 
 
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta septīto apakšpunktu, saskaņā ar 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
1.1. Piešķirt  vienotu adresi “dzēsts”, Mālpils novads mājīpašumam un 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0263, platību 7.58 ha.  
 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 6. oktobrī saņemts J.Z., p.k. ”dzēsts”, 
iesniegums (reģ.Nr.563), kurā viņš lūdz piešķirt vienotu adresi viņam 
piederošā nekustamā  īpašuma ”dzēsts”, Mālpils novads zemes vienībai un 
būvei. 
 
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta septīto apakšpunktu, saskaņā ar 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
2.1. Piešķirt vienotu  adresi  “dzēsts”, Mālpils novads J.Z. piederošajai 
būvei - pirts ar kadastra apzīmējumu  8074 002 0005 001 un  zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0005, platību 6.00 ha. 

 
 
 

13/4. 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma precizēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izvērtējot pašvaldības piederošos un piekrītošos īpašumus, tiek 
konstatēts, ka būtu nepieciešams sistematizēt īpašumu nosaukumus, uz kuru 
zemes vienībām izbūvētas pašvaldības ielas un ceļi, nodrošinot ērtāku 
kadastra datu pārskatāmību un lietošanu. 
 
Pamatojoties uz Kadastra likuma 1. panta 14. punktu un likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 20. un 27. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
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1. Precizēt  nosaukumus pašvaldības īpašumiem uz kuriem atrodas 
pašvaldības ceļi. 
 
 Īpašuma Nr. z.v.kad.apz. Platība 

/ha 
Esošais 
nosaukums 

Piešķirtais 
īpašuma 
identifikācijas 
nosaukums 

1. 8074 002 
0111 

8074 002 
0111 

5.27 Pagasta ceļš 
Gravas-
Pļavkalni-
Sidgunda 

Ceļš C- 21    
Gravas-
Pļavkalni-
Sidgunda 

8074 005 
0288 

3.53 

2. 8074 002 
0103 

8074 002 
0103 

0.55 Tehnikums-
Upmalas 

Ceļš C-16 
Tehnikums-
Upmalas 8074 003 

0646 
2.04 

3 8074 005 
0361 

8074 005 
0361 

4.54 Ziediņi-Eļmi-
Sidgunda 

Ceļš  C-17 
Ziediņi-Eļmi-
Sidgunda 8074 003 

0791 
0.56 

4. 8074 005 
0475 

8074 005 
0475 

0.4 C-24 Smilgas-
Atpūtas 

Ceļš C-24 
Smilgas-Atpūtas 

5. 8074 005 
0579 

8074 005 
0546 

0.05 Pavasara iela I-25 Pavasara 
iela 

 
 
2. Mainīt nosaukumu pašvaldības ceļam C-65 (inženierbūve ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0046 011), Mālpils – Eļmi – Sidgunda - Pļavgaļi uz 
Tauriņi – Pļavgaļi - Birzes Taigas. 

 
 

13/5. 
Par VAS Privatizācijas aģentūra iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
2016. gada 12. oktobrī domē saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstule 
(reģ.Nr.792), kurā piedāvā pārņemt Mālpils novada pašvaldības īpašumā 
neizīrēto dzīvokļa īpašumu Nr. 5 “Parka Gravās”, Mālpils novadā.  
 
2016. gada 20. septembrī novada domes objektu apsekošanas komisija 
apsekoja nekustamā īpašuma „Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts 
dzīvokļu īpašumu Nr. 5. 
 
Komisija konstatēja: tā kā dome 28.09.2016. nolēma pārņemt pašvaldības 
īpašumā valstij piederošo neizīrēto dzīvokļa īpašumu Nr. 4 „Parka Gravās”, 
Mālpils novadā, kurš atrodas blakus dzīvokļa īpašumam Nr.5, būtu lietderīgi 
pārņemt nekustamā īpašuma „Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts 
dzīvokļu īpašumu Nr. 5. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
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Pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamajā īpašumā „Parka Gravas”, Mālpils 
novadā, esošo valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 5. 

 
 

13/6. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada dome ar 2016. gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.10/8 
nolēma atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, 
kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 ha platībā un 
uz tās esošās būves – kūts (kadastra apzīmējums 8074 001 0078 003). Ir 
noteikta nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 5 000,- EUR (pieci 
tūkstoši eiro, apstiprināti nekustamā īpašuma „Lejas Rudiņi” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika 
uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis-100,- 
EUR) tika organizēta 2016. gada 17.oktobrī. Uz izsoli noteiktajā termiņā 
pieteicās viens izsoles dalībnieks, fiziska persona – R.Č., personas kods 
“dzēsts”, iesniedzot visus izsoles noteikumos minētos dokumentus. 
Saskaņā ar 2016. gada 31.augusta Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr.10/8 apstiprinātā „Nekustamā īpašuma „Lejas Rudiņi” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumi” 15.punktu, R.Č., personas kods “dzēsts”, nosolīja 
nekustamo īpašumu „Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 ha platībā un uz tās 
esošās būves - kūts par 5100,- EUR. Līdz ar to nekustamais īpašums izsolē 
pārdots par 5100,- EUR (pieci tūkstoši viens simts eiro). 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un ņemot vērā 
nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.12,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt 2016. gada 17.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma “Lejas 
Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 2,44 ha platībā un uz tās esošās būves – kūts (kadastra 
apzīmējums 8074 001 0078 003) izsoles rezultātus; 
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar R.Č., personas kods “”dzēsts”, par nekustamā 
īpašuma “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 ha platībā un uz tās esošās būves 
– kūts (kadastra apzīmējums 8074 001 0078 003) atsavināšanu par 5100,-
EUR (pieciem tūkstošiem vienu simtu eiro); 
1.3. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu. 
 
2. Mālpils novada dome ar 2016. gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.10/8 
nolēma atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 
0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha 
platībā un Mālpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un 
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sastāv no zemes vienības 2,33 ha platībā. Ir noteikta abu nekustamo 
īpašumu nosacītā (sākuma) cena 8 700,- EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti 
eiro), apstiprināti nekustamā īpašuma „Galilejas” un nekustamā īpašuma 
„Rumbas” atsavināšanas tos kopīgi pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils 
novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamo 
īpašumu izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2016.gada 17.oktobra plkst. 9.45, Mālpils novada domes 
Kancelejā netika saņemts neviens piedāvājums. Pēc izsoles noteikumu 7. un 
8. punkta, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 
 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
2.1. Atzīt 2016.gada 17.oktobrī organizēto  nekustamā īpašuma „Galilejas”, 
kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 0,28 ha platībā un nekustamā īpašuma „Rumbas”, kadastra Nr. 
8074 003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
2,33 ha platībā mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
2.2. Turpināt objekta atsavināšanu. 
 
 3. Mālpils novada dome ar 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 
Nr.11/2 nolēma  rīkot otro izsoli un atsavināt izsolē ar augšupejošu soli 
Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Brišķēni”, 
kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 20,7 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes.  Saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu tika 
pazemināta izsoles sākumcena, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 52 000,- EUR (piecdesmit divi tūkstoši eiro), apstiprināti 
nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni” atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  
un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2016.gada 17.oktobra plkst. 9.45, Mālpils novada domes 
Kancelejā netika saņemts neviens piedāvājums. Pēc izsoles noteikumu 7. un 
8. punkta, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 
 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
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3.1. Atzīt 2016.gada 17.oktobrī organizēto  nekustamā īpašuma “Meža 
Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 20,7 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
3.2. Turpināt objekta atsavināšanu. 
 
 4. Mālpils novada dome ar 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 
Nr.11/2 nolēma  rīkot otro izsoli un atsavināt izsolē ar augšupejošu soli 
Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Ķikuti”, kadastra 
Nr. 8074 004 0007, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
11,8 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes. Saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu tika 
pazemināta izsoles sākumcena, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 49 920,- EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti 
divdesmit eiro), apstiprināti nekustamā īpašuma „Meža Ķikuti” atsavināšanas 
to pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika 
uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2016.gada 17.oktobra plkst. 9.45, Mālpils novada domes 
Kancelejā netika saņemts neviens piedāvājums. Pēc izsoles noteikumu 7. un 
8. punkta, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 
 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
4.1. Atzīt 2016.gada 17.oktobrī organizēto  nekustamā īpašuma “Meža 
Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
zemes vienības 11,8 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
 
 
 5. Mālpils novada dome ar 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 
Nr.11/2 nolēma  rīkot otro izsoli un  atsavināt izsolē ar augšupejošu soli 
Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Saulieši”, 
kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no divām 
zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes. Saskaņā 
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 
1.punktu tika pazemināta izsoles sākumcena, nosakot nekustamā īpašuma 
nosacīto (sākuma) cenu 45 120,- EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts 
divdesmit eiro), apstiprināti nekustamā īpašuma „Meža Saulieši” 
atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils novada domes 
Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2016.gada 17.oktobra plkst. 9.45, Mālpils novada domes 
Kancelejā netika saņemts neviens piedāvājums. Pēc izsoles noteikumu 7. un 
8. punkta, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
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kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 
 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
5.1. Atzīt 2016.gada 17.oktobrī organizēto  nekustamā īpašuma “Meža 
Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
5.2. Turpināt objekta atsavināšanu. 

 
 

13/7. 
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2016.gada 26. oktobra lēmumu 
Nr. 13/6  „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma: 
 
1) Atzīt 2016.gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma “Meža 
Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 20,7 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu; 
2) Atzīt 2016.gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma “Meža 
Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes 
otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli  par nenotikušu. 
 3) Atzīt 2016.gada 17.oktobrī organizēto  nekustamā īpašuma „Galilejas”, 
kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 0,28 ha platībā un nekustamā īpašuma „Rumbas”, kadastra Nr. 8074 
003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha 
platībā pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
 
Šāds lēmums pieņemts, jo uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
“Meža Brišķēni”, Mālpils novads, „Meža Saulieši”, Mālpils novads, “Galilejas” 
un “Rumbas”, Mālpils novads, izsoli nebija ieradies neviens pretendents. 
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
32.panta pirmajā daļā noteikts, 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. 
 
Saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu – pēc otrās nesekmīgās izsoles 
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 1) rīkot trešo 
izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 
procentiem no nosacītās cenas; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās 
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augstākās cenas samaksas kārtību; 3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 4) 
ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 
 

Nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 001 0067, kas sastāv no vienas zemes vienības 20,7 ha platībā un uz 
tās esošās mežaudzes, nosacītā (sākuma) cena uz otro izsoli bija noteikta 52 
000 EUR apmērā. 
 

Nekustamā īpašuma „Meža Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha kopplatībā un 
uz tiem esošās mežaudzes, nosacītā (sākuma) cena uz otro izsoli bija 
noteikta 45 120,- EUR apmērā. 
 
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi rīkot trešo izsoli, pazeminot nekustamo 
īpašumu sākumcenu par aptuveni 20 procentiem. 
 
Nekustamo īpašumu „Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā, un Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Rumbas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0100, nosacītā (sākuma) cena uz pirmo izsoli bija 
noteikta 8700 EUR apmērā. 
 
Saskaņā ar Likuma 5.panta piektajā daļā noteikto - lēmumā par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 
atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un 32.panta 
pirmo un otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
1.1. Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Brišķēni”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas sastāv no vienas zemes vienības 
20,7 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes. 
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 40 000,- EUR  
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
2.1. Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Saulieši”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 
15,6 ha kopplatībā un uz tiem esošās mežaudzes. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 35 000,- EUR  
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Saulieši” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
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3.1. Rīkot otro izsoli un atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Galilejas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha 
platībā, un Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Rumbas”, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 2,33 ha platībā, 
3.2. Noteikt abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 6960,- EUR. 
3.3. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Galilejas” un “Rumbas” atsavināšanas 
tos pārdodot izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamo 
īpašuma izsoli. 

 
 

13/8. 
Par nomas maksas noteikšanu PII “Māllēpīte” telpām. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 19.10.2016. saņemts PII Māllēpīte vadītājas 
Maldas Čelnovas iesniegums ar lūgumu palielināt telpu nomas maksu angļu 
valodas pulciņa nodarbībām. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā no plkst. 
14.55-17.10, nodarbībām tiek izmantotas 70 m2 lielas telpas. 

Līdzšinējā nomas maksa 8,54 EUR noteikta 2012. gada 19. decembrī 
ar domes lēmumu. Ņemot vērā, ka 4 gadu laikā ir augušas komunālo 
pakalpojumu cenas, lūdz paaugstināt telpu nomas maksu PII Māllēpīte līdz 
15,00 EUR mēnesī. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
Noteikt telpu nomas maksu PII “Māllēpīte” telpām angļu valodas pulciņa 
nodarbībām 10.00 EUR mēnesī. 

 
13/9. 

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir nepieciešams apstiprināt izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās izmaksas,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 
1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 
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13/10. 
Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 
trešo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi 2014.gada 26.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā””. 

 
 
 
 

Uzklausot sēdes vadītāja domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža 
ierosinājumu, Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika,  A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Mainīt izskatāmo jautājumu secību, kā 11. jautājumu izskatot “Par 
grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra nolikumā “Par Mālpils 
novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” 
piešķiršanu un pasniegšanu”. 

 
 

13/11. 
Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra nolikumā “Par Mālpils 
novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” 

piešķiršanu un pasniegšanu”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai  
 

Izskatot sagatavotos nolikuma „Par Mālpils novada pašvaldības balvas 
“GODA NOVADIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” 
grozījumus, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
 
Izdarīt nolikumā „Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 
NOVADIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” šādus 
grozījumus: 
 
1. 3.1. punktā aizstāt skaitli „1” ar  skatli „2”. 

 
2. Izdarīt grozījumus nolikuma 3.5.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 
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“3.5. “GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” vai “GADA UZŅĒMUMS” - par 
ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā (1 nominācija)”; 

 
3. Izdarīt grozījumus nolikuma 3.9.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 
“3.9. “GADA MECENĀTS” vai “GADA LABDARIS” - par nozīmīgu 

mecenātismu un labdarību novadā (1 nominācija)”. 
 

 
13/12. 

Par “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un 
“GADA CILVĒKS” piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs  
Tiek dots vārds: S. Strausai, I. Krieviņai 

 
 

 
1. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu 
un pasniegšanu” un 16.10.2015. priekšsēdētāja rīkojumu Nr.24-V izveidotās 
pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt “Gada cilvēka” nominācijas sekojošiem novada iedzīvotājiem: 
 
1.1. “Gada cilvēks izglītībā” – ILZEI BĒRZIŅAI 
1.2. “Gada cilvēks kultūrā” – IEVAI PAULOVIČAI 
1.3. “Gada cilvēks sportā” – VIESTURAM BĒRZIŅAM 
1.4. “Gada uzņēmums” – SIA “WOODPRO” 
1.5. “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – MADARAM DONIM 
1.6. “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – MUDĪTEI 
GRAUDIŅAI 
1.7. “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – VIKTORIJAI 
KALNIŅAI 
1.8. “Gada jaunietis” – IVARAM BRENCIM un DAINIM PUDELIM 
1.9. “Gada cilvēks savā amatā” – JOLANTAI OZOLIŅAI  
1.10. “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – VLADISLAVAM KOMAROVAM 
1.11. “Gada kolektīvs” – SIA “SIDGUNDA -2” 
1.12. “Gada ģimene” – ILZES un KRISTA KRISTAPA STEĶU ģimenei 
1.13. “Gada seniors” – LIDIJAI KATRĪNEI SĪMANEI 
1.14. “Gada labdaris” – RAIMONDAM KRŪMIŅLIEPAM 
 
2. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu 
un pasniegšanu” un 16.10.2015. priekšsēdētāja rīkojumu Nr.24-V izveidotās 
pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt RITAI KARGANEI pašvaldības apbalvojumu “GODA 
NOVADNIEKS” un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā. 
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2.2. Piešķirt INĀRAI BAHMANEI pašvaldības apbalvojumu “GODA 
NOVADNIEKS” un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā. 

 
 

13/13. 
Par ģimeņu nominēšanu kopā ar Valsts prezidentu iedegt Ziemassvētku 

egli. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016.gada 13.oktobrī novada domē saņemta Rīgas plānošanas 
reģiona vēstule, kurā lūgts izvēlēties kuplākās ģimenes, kuras pelnījušas 
īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību, lai kopīgi ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni iedegtu Ziemassvētku egli pie Rīgas pils 2016. gada 7. 
decembrī.  

Iepazīstoties ar ģimeņu aprakstiem, noklausoties sabiedrisko attiecību 
speciālistes mutisko ziņojumu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
Ziemassvētku egles iedegšanai kopā ar Valsts prezidentu, izvirzīt 

Mālpils novada ILZES un KRISTA KRISTAPA STEĶU ģimeni. 
 
 

13/14. 
Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai, M. Ārentei 
 

2016.gada 14.oktobrī novada domē saņemta Latvijas Valsts 
Prezidenta kancelejas vēstule, kurā lūgts izvirzīt pašvaldībā strādājošu 
nacionālu uzņēmumu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā 
2016.gada 17.novembrī Rīgas pilī. 

Ņemot vērā novada domes saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas 
vadītājas ieteikumus un Lursoft veikto pētījumu par uzņēmējdarbības 
tendencēm Mālpils novadā,  

 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (A. Lielmežs, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante), diviem deputātiem – S. Strausai un M. Ārentei, 
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
Dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā par godu Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienai, izvirzīt Mālpils novada uzņēmumu 
SIA “EMU Prim”, reģ. Nr. 40003261615. 

 
13/15. 

Par apbalvojuma piešķiršanu Raimondam Krūmiņliepam. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemta informācija no Latvijas Sarkanā krusta 
Siguldas biedrības vadītājas Ģertrūdes Līvmanes, ka 2016. gada 28. oktobrī 
Siguldas slimnīcas telpās norisināsies daudzkārtējo asins donoru godināšana, 
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kurā tiks godināts arī Mālpils novada iedzīvotājs Raimonds Krūmiņliepa, kurš 
ir nodevis asinis 30 reizes. Biedrība pasniegs asins donoriem goda nozīmi un 
diplomu, un lūdz pašvaldību iespēju robežās atbalstīt pasākumu un izteikt 
pateicību Raimondam Krūmiņliepam, pasniedzot naudas balvu 50 EUR 
apmērā. 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
Izteikt pateicību daudzkārtējam asins donoram Raimondam Krūmiņliepam, 
pasniedzot naudas balvu 50 EUR apmērā. 

 
 
 

13/16. 
Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda Sibīrijas 

bērni iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo:  A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemts komunistiskā terora upuru atbalsta un 
palīdzības fonda Sibīrijas bērni iesniegums (Reģ. Nr. 581) ar lūgumu sniegt 
finansiālu atbalstu projektiem konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 14. 
jūnijā, bērnu sacerējuma konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – 
Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju 
organizēšanai. 
 

Fonds “Sibīrijas bērni” ir dibināts 2001. gadā ar nolūku apzināt un 
pieminēt 1941. gadā izsūtītos bērnus, pieminēt tos, kuri no Sibīrijas 
neatgriezās. 

Fonds pa šiem gadiem ir intervējis vairāk kā 900 cilvēkus, izveidojuši 
16 dokumentālās filmas, izdevuši latviski, angliski un krieviski grāmatu 
Sibīrijas bērni divos sējumos. Fonds katru gadu organizē ekspedīcijas uz 
Sibīriju, ved piemiņas plāksnes, meklē Sibīrijā palikušos latviešus. Šogad 
Rīgas Centrālajā bibliotēkā atklāta izstāde “Runājošā grāmata “Sibīrijas 
bērni””. 2016. gada 14. jūnijā LTV pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā filma 
“Tēvi tur” par Kazahstānas, Vorkutas un Perma 36 nometnēm. Filma izrādīta 
skolās, kultūras centros visā Latvijā, tulkota angļu un krievu valodās, izrādīta 
Latvijas vēstniecības Eiropā un Krievijā. Ceļojošā izstādē Sibīrijas bērni 
turpina apceļot Latvijas skolas un kultūras centrus. 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
 
Piešķirt finansējumu EUR 150.00 apmērā nodibinājumam Komunistiskā terora 
upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni", Reģ.Nr.40008057169, 
konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 14. jūnijā, bērnu sacerējuma 
konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tomskas un Altaja 
apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. 
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13/17. 
Par Filmu studijas “Rīta zvaigzne” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Filmu studija Rīta zvaigzne ir sākusi darbu pie pilnmetrāžas 
dokumentālās filmas ar pagaidu nosaukumu "Latvijas 100 gadnieki". 

Filmas pamatideja - stāsts par Latvijas simtgadniekiem, iemūžinot šos 
sirmgalvjus uz ekrāna, saglabājot nākotnei viņu dzīvesstāstus.  

Filmas izveidei ir apvienojušies pieredzējušu, profesionālu un radošu 
cilvēku komanda. Ir apzināti filmas personāži - simtgadnieki, ir uzsākta filmas 
uzņemšana. Šogad un nākamgad plānota filmēšana un pēcapstrāde, lai 2018. 
gadā filmu varētu izrādīt visplašākajai skatītāju auditorijai. Tā tiks demonstrēta 
TV, kinoteātros, skolās, bibliotēkās, festivālos. Filmu plānots pārtulkot arī citās 
valodās un demonstrēt starptautiski festivālos, kino, ārvalstu TV kanālos. Tas 
ir nacionālas nozīmes projekts, tāpēc meklējam atbalstu gan no valstiskām, 
gan privātām organizācijām un uzņēmumiem, lai kopā izveidotu unikālu, 
Latvijas vēsturē paliekošu faktuālo filmu. 

Lai īstenotu filmas ieceri un nodrošinātu atbilstošu kvalitāti, 
nepieciešami finanšu līdzekļi.  Filmas atbalstītāji iegūs publicitātes iespēju gan 
pašā filmā, gan tās informatīvajos materiālos publiskajā vidē. 

Filmas sižetos Mālpils novadu pārstāvēs simtgadniece Lidija Sīmane 
no Mālpils. Filmas sižetā tiek iekļautas ievērojamākās Mālpils apkaimes 
vietas. 
2017.gada 15.jūlijā Rundāles pilī notiks Latvijas simtgadnieku salidojums, 
kurā piedalīties tiek aicināti simtgadnieki un viņu novada pārstāvji. 

Lūdzam rast iespēju finansiāli atbalstīt filmas uzņemšanu un 
simtgadnieku salidojuma organizēšanu apmēram EUR 2000 apmērā. 
 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
 
Izpildinstitūcijai nodrošināt Mālpils novada pašdarbnieku dalību Latvijas 
simtgadnieku salidojumā 2017.gada 15.jūlijā Rundāles pilī pēc pasākuma 
programmas saskaņošanas ar pasākuma producentu. 
 

 
13/18. 

Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo: I. Krieviņa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
1. Mālpils novada pašvaldība 2016. gada 25. maijā ir noslēgusi līgumu Nr. 6-
13/1 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā 
fonda projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) īstenošanu un 
realizēšanu. Līguma 2. punkts nosaka, ka Sadarbības partneris Projekta 
īstenošanas laikā nodrošina 1 (viena) Programmas vadītāja un 1 (viena) 
mērķa grupas jauniešu mentora iesaisti. Projektā atbalstāmo darbību 
īstenošanas laiks ir no Līguma parakstīšanas dienas līdz 2018. gada 31. 
oktobrim. 
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Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 13.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 

 
1.1. Ar 2016.gada 1.novembri, uz projekta īstenošanas laiku, t.i. līdz 

2018.gada 31.oktobrim, novada domes administrācijā izveidot 
jaunas amata vietas – Sociālais darbinieks – mentors, Sociālais 
darbinieks – programmas vadītājs, nosakot: 

1.1.1. Sociālam darbiniekam – programmas vadītājam nepilnu darba laiku 
4 stundas nedēļā un amata algu 8,19 EUR/h. 

1.1.2. Sociālam darbiniekam – mentoram, nepilnu darba laiku 4 stundas 
nedēļā un amata algu – 6,10 EUR/h. 

1.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2016.gadam” Pielikumu Nr.11, papildinot ar 
punktiem Nr.32 un Nr.33 un ar 2016.gada 1.novembri izteikt to šādā 
redakcijā: 

 

 
 
 

13/19. 
Par funkciju deleģējumu būvvaldei. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: T. Deņisovai 
 
2016. gada 5. augustā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 
505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kuri paredz izmaiņas 
zemes ierīcības projektu izstrādes kārtībā, tai skaitā  pašvaldības  lēmumu 
pieņemšanā par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu un  zemes 
ierīcības  projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanas kārtību. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 ”Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” regulējumam, pašvaldības pienākums ir izvērtēt 
projekta izstādes ierosinātāja iesniegumu un, ja tajā norādītā mērķa 
sasniegšanai normatīvie akti pieļauj Projekta izstrādi – 1 mēneša termiņā 
izsniegt Projekta izstrādes nosacījumus. Ministru kabineta noteikumu 
regulējums nenosaka par pienākumu pašvaldībai ar domes lēmumu 
apstiprināt projekta izstrādes nosacījumus un pieņemt lēmumu par zemes 
ierīcības projekta uzsākšanu. 

Nr.
p.k. 

Amata nosaukums 
Slod
ze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2016.gada
m EUR 

Piezīmes 

32. 

Sociālais 
darbinieks – 
programmas 
vadītājs 

0,1 
39.Sociālais 
darbs 

IV 10 1 8,19 

Līdz 
31.10.2018. 

33. 

Sociālais 
darbinieks – 
mentors 

0,1 
39.Sociālais 
darbs 

IIIA 8 1 6,10 

Līdz 
31.10.2018. 
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Taču, ja normatīvie akti nepieļauj zemes ierīcības projekta izstrādi, tad domei 
ir pienākums 1 mēneša laikā  pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt 
projekta izstrādes nosacījumus. 

Ņemot vērā augstāk minēto, atslogojot domes darbu, būtu racionāli deleģēt  
Mālpils novada Būvvaldei veikt ierosinātāju iesniegumu izvērtēšanu un zemes 
ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu, ja zemes ierīcības 
projekta izstādi pieļauj normatīvie akti. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts pārvaldes iekārtas likums” 8. panta ceturto 
punktu, uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, 21. panta 23. 
punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumu Nr.505 „Par 
zemes ierīcības projektu izstrādes” 11. punktu, 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
 A. Apsītis, A. Hildebrante, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Deleģēt Mālpils novada Būvvaldi veikt zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinātāju iesniegumu izvērtēšanu normatīvo aktu prasībām un izsniegt 

zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
31.10.2016. 


