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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.10 
 

Mālpils novada Mālpilī      31.08.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 15.30 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par atbalstu detālplānojuma izstrādei. 
2. Par Mālpils novada Attīstības programmas 2012.–2018. investīciju 

plāna aktualizēšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
5. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma precizēšanu. 
7. Par kadastra datu aktualizāciju. 
8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma “dzēsts” un ”Sniedzes iela 3” ierosināšanu 

atsavināt un atsavināšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1 atsavināšanas ierosināšanu. 
11. Par kārtību, kādā likvidē mežacūku līķus Āfrikas cūku mēra I, II un III 

riska zonās. 
12. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 
13. Par dalību ES fondu SAM 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu 
konkursā. 

14. Par sadarbību ar pašvaldībām un dalību ES fondu SAM 5.5.1. projektu 
ideju priekšatlases konkursā par kultūras mantojuma saglabāšanu. 

15. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” izteikšanu jaunā redakcijā. 

16. Par Mālpils novada vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu. 
17. Par Mālpils novada vidusskolas 10.klases atvēršanu 

2016./2017.mācību gadā. 
18. Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 
19. Par Mālpils internātpamatskolas jubileju. 
20. Par pašvaldības SIA “Norma K” traktortehnikas izmantošanas tarifa 

apstiprināšanu. 
21. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu. 
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22. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 
23. Par amatu savienošanu J. Stankēvičam. 

 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Rolands Jomerts, Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Aleksandrs 
Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Māra Ārente, Agnese 
Hildebrante 
 
Administrācijas darbinieki –  
kancelejas vadītāja Santa Ozola 
izpilddirektors Agris Bukovskis 
projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
 
 
Nav ieradušies deputāti – Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
24. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
 
 
 

10/1. 
Par atbalstu detālplānojuma izstrādei. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 16.jūnijā saņemts 
biedrības “Mālpils zivīm” (turpmāk – biedrība), reģ. Nr. 40008107281, valdes 
priekšsēdētāja Vladislava Komarova iesniegums ar lūgumu izstrādāt 
detālplānojumu teritorijai, kurā paredzēta auto stāvlaukuma būvniecība 
“Sauleskalna” pakājē blakus Siguldas ielai vai arī garantēt detālplānojuma 
izstrādes izdevumu segšanu, ja to organizēs biedrība. 

Dome 2016. gada 29. jūnija sēdē ar lēmumu Nr. 7/1 nolēma atbalstīt 
detālplānojuma izstrādi teritorijai nekustamajā īpašumā “Akmeņkalns”, Mālpils 
novads, kurā paredzēta labiekārtošana, t.sk. auto stāvlaukuma izbūve. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, atbilstoši 2016. gada 8. 
augustā noslēgtajam Deleģēšanas līgumam, 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  

 
Piešķirt detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā “Akmeņkalns”, Mālpils 
novads, kurā paredzēta labiekārtošana, t.sk. auto stāvlaukuma izbūve 
finansējumu līdz 1500,00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem. 
 

10/2. 
Par Mālpils novada Attīstības programmas 2012.–2018. investīciju plāna 

aktualizēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Pieņemot lēmumu par Mālpils novada domes dalību darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskajā atbalsta 
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk: SAM 5.5.1. projekts) 
izsludinātājā projektu ideju koncepta priekšatlasē, nepieciešams aktualizēt 
Mālpils novada Attīstības programmas 2012- 2018 (turpmāk Attīstības 
programma) Investīciju plānu. Saskaņā ar SAM 5.5.1. projekta ideju 
priekšatlases vērtēšanas kritēriju 6. punktu ir noteikts, ka „pašvaldībām, kuru 
teritorijās paredzēts īstenot projektu, ir apstiprinātas pašvaldības attīstības 
programmas un projektā plānotās investīcijas ir pamatotas attiecīgās 
pašvaldības attīstības programmā”. Ņemot vērā iepriekš minēto, Attīstības 
programmas Investīciju plānu jāpapildina ar aktuālāko informāciju 
par konkrētām aktivitātēm, pieejamiem finanšu avotiem un iespējamām 
izmaksām . Investīciju plāna aktualizācija ir nepieciešama arī, paredzot citus 
projektus, ko iecerēts īstenot tuvākajā nākotnē (papildinājumus skatīt 
pielikumā Nr. 1). 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas pirmo 
punktu, Attīstības plānošanas likuma 13. pantu, Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 12. pantu, Mālpils novada dome ir tiesīga izstrādāt un 
papildināt izstrādāto Attīstības programmu. 

  
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
  
Aktualizēt Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018. Investīciju 
plānu. 

 
 

10/3. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 28. jūlijā (Reģ. Nr.448) saņemts V.Z, p.k. 

“dzēsts”, iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “dzēsts” ar 

kadastra Nr. 8074 005 0212, kopējo platību 24.80 ha, sastāvošu no trīs 

zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 

0212, platību 7.60 ha, piešķirot jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu 

“dzēsts”, Mālpils novads. 
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.1. Atļaut sadalīt V.Z. piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra Nr. 
8074 005 212, kopējo platību 24.80 ha, sastāvošu no trīs  zemes vienībām, 
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0212, platību 7.60 
ha. 
1.2. Jaunizveidotajam  īpašumam piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils 
novads.  
1.3. zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0212, platību 7.60 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

 
 

2. Mālpils novada domē 2016. gada 29. augustā (Reģ. Nr.490) saņemts 

Dz.K., p.k. “dzēsts”, iesniegums par atļauju sadalīt  viņai piederošo 

nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra Nr. 8074 005 0485, kopējo platību 

10.60 ha, sastāvošu no divām  zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8074 002 0123, platību 2.20 ha, piešķirot  

jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
2.1. Atļaut sadalīt Dz.K. piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra 
Nr. 8074 005 0485, kopējo platību 10,60 ha, sastāvošu no divām  zemes 
vienībām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0123, 
platību 2.20 ha. 
2.2. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu, „dzēsts”, Mālpils 
novads.  
2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0123, platību 2.20 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 

 
 
 



5 
 

 
10/4. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada augustā iesniegts apstiprināšanai  
zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 005 
0389, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0389, sadalei. 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums” 8. pantu, Kadastra likuma 1. panta 14. punktu,  2016. gada 2. augusta 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 11. punkta 6. apakšpunktu un 2006. gada 20. jūnija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Apstiprināt izstrādāto  zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„dzēsts”, kadastra Nr. 8074 005 0389, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0389. 
2. Zemes vienībai Nr. 1 (paliekošā daļa) ar platību 4.07 ha saglabāt 
nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.  
3. Zemes vienībai Nr. 1 ar platību 4.07 ha noteikt nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 
4. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 2.03 ha piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils 
novads. 
5. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 2.03 ha noteikt nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

 
 

10/5. 
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 9. augustā (reģ. Nr.461) saņemts K.D 
p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar K.D. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
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003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 

2. Mālpils novada domē 2016. gada 9. augustā (reģ. Nr.462) saņemts D.K., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 
3. Mālpils novada domē 2016. gada 26. augustā (reģ. Nr.486) saņemts G.K., 
p. k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 
4. Mālpils novada domē 2016. gada 29. augustā (reģ. Nr.489) saņemts L.K., 
p. k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
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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 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
4.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
5. Mālpils novada domē 2016. gada 26. augustā (reģ. Nr.484) saņemts L.S., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienības, kadastra apzīmējums 
8074 003 0902, daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.S. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0910, 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
5.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 
 

10/6. 
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  27. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Precizēt  nosaukumus pašvaldības īpašumiem uz kuriem atrodas pašvaldības 
ielas. 
1.pielikums 
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 Īpašuma Nr. z.v.kad.apz. Platiba 
/ha 

Esošais 
nosaukums 

Piešķirtais 
īpašuma 
identifikācijas 
nosaukums 

1. 8074 003 
0790 

8074 003 
0971 

1.10 Dīķu  iela I-61 Dīķu iela 

2. 8074 003 
0780 

8074 003 
0972 

0.56 Klusā iela I-49 Klusā iela 

3. 8074 003 
0773 

8074 003 
0773 

0.08 Alejas iela I-39 Alejas iela 

4. 8074 005 
0519 

8074 005 
0519 

0.34 Ābeļu iela I-23 Ābeļu iela 

5. 8074 003 
0768 

8074 003 
0768 

0.16 Celtnieku iela I-16 Celtnieku 
iela 

6. 8074 003 
0757 

8074 003 
0757 

0.2451 Ceriņu iela I-4 Ceriņu iela 

7. 8074 003 
0785 

8074 003 
0785 

0.16 Dārza iela  I-56 Dārza iela 

8. 8074 003 
0774 

8074 003 
0774 

0.1276 Enerģētikas iela I-41 Enerģētikas 
iela 
 

9. 8074 003 
0755 

8074 003 
0755 

0.38 Jaunā iela I-2 Jaunā iela 

10. 8074 003 
0759 

8074 003 
0759 

0.3740 Kalna iela I-6 Kalna iela 

11. 8074 005 
0515 

8074 005 
0515 

0.32 Kantora iela I-18 Kantora 
iela 

12. 8074 003 
0654 

8074 003 
0654 

0.34 Krasta iela I-1Krasta iela 

13. 8074 003 
0763 

8074 003 
0763 

0.1927 Lapu iela I-11 Lapu iela 

14. 8074 003 
0784 

8074 003 
0784 

0.61 Lejciema iela I-53 Lejciema 
iela 

15. 8074 003 
0758 

8074 003 
0758 

0.31 Liepu iela I-5 Liepu iela 

16. 8074 005 
0517 

8074 005 
0517 

0.29 Melderu iela I-21 Melderu 
iela 

17. 8074 003 
0665 

8074 003 
0665 

0.79 Mergupes iela I-62 Mergupes 
iela 

8074 003 
0803 

1.00 

18. 8074 003 
0804 

8074 003 
0804 

0.32 Nītaures iela I-63 Nītaures 
iela 

19. 8074 003 
0767 

8074 003 
0767 

0.65 Ozolu iela I-15 Ozolu iela 

20. 8074 003 
0664 

8074 003 
0664 

0.53 Parka iela I-10 Parka iela 

21. 8074 003 
0649 

8074 003 
0649 

1.10  Pils iela I-40 Pils iela 

22. 8074 003 
0772 

8074 003 
0772 

0.41 Pilskalna iela I-38 Pilskalna 
iela 

23. 8074 005 
0518 

8074 005 
0518 

0.8470 Rikteres iela I-22 Rikteres 
iela 

24. 8074 003 8074 003 0.1119 Rītausmas iela I-7 Rītausmas 
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0760 0760 iela 

25. 8074 003 
0653 

8074 003 
0653 

2.05 Rūpniecības 
iela 

I-48 
Rūpniecības 
iela 

26. 8074 003 
0761 

8074 003 
0761 

0.723 Saules iela I-8 Saules iela 

27. 8074 003 
0766 

8074 003 
0766 

0.24 Skolas iela  I-14 Skolas iela  

28. 8074 003 
0638 

8074 003 
0638 

0.82 Smilšu iela I-53 Smilšu iela 

29. 8074 003 
0775 

8074 003 
0775 

0.50 Sniedzes iela I-42 Sniedzes 
iela 

30. 8074 003 
0771 

8074 003 
0771 

0.44 Sporta iela I-37 Sporta iela 

31. 8074 003 
0789 

8074 003 
0789 

0.15 Sprīdīšu iela I-60 Sprīdīšu 
iela 

32. 8074 003 
0782 

8074 003 
0782 

0.73 Sudas iela I-51Sudas iela 

33. 8074 002 
0153 

8074 002 
0153 

1.00 Tīnes iela I-29 Tīnes iela 

34. 8074 003 
0778 

8074 003 
0778 

0.06 Torņa iela I-45 Torņa iela 

35. 8074 003 
0639 

8074 003 
0639 

0.68 Torņkalna iela I-54 Torņkalna 
iela 

36. 8074 003 
0663 

8074 003 
0663 

1.01 Vecpils iela I-36 Vecpils iela 

37. 8074 003 
0652 

8074 003 
0652 

0.78 Vibrokas iela I-47 Vibrokas 
iela 

38. 8074 003 
0770 

8074 003 
0770 

0.12 Vidus iela I-20 Vidus iela 

39. 8074 003 
0779 

8074 003 
0779 

0.08 Vīnkalna iela I-46 Vīnkalna 
iela 

40. 8074 003 
0783 

8074 003 
0783 

0.33 Vītolu iela   I-52 Vītolu iela 

41. 8074 002 
0152 

8074 002 
0152 

0.23 Vīzēnu iela I-28 Vīzēnu iela 

42. 8074 003 
0769 

8074 003 
0769 

0.09 Zaļā iela  I-17 Zaļā iela 

43. 8074 003 
0762 

8074 003 
0762 

0.17 Ziedoņa iela I-9 Ziedoņa iela 

44. 8074 003 
0764 

8074 003 
0764 

0.1484 Ziedu iela  I-12 Ziedu iela 

45. 8074 005 
0519 

8074 005 
0519 

0.30 Zvaigžņu iela  I-19 Zvaigžņu 
iela 

 

Precizēt  nosaukumus pašvaldības īpašumiem, uz kuriem atrodas pašvaldības ceļi. 

2. Pielikums 

 Īpašuma Nr. z.v.kad.apz. Platiba 
/ha 

Esošais 
nosaukums 

Piešķirtais īpašuma 
identifikācijas nosaukums 

1. 8074 003 
0795 

8074 003 
0795 

0.18 Vectuņķi-Lejnieki Ceļš C-62  Vectuņķi-
Lejnieki 

2. 8074 004 8074 004 1.79 Mežarūķi-Cēsu Ceļš C-60 Mežarūķi- Cēsu 
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0260 0260 robeža Robeža  

3. 8074 002 
0077 

8074 002 
0077 

1.17 Tīles-Riemeņi Ceļš C-59 Tīles Riemeņi 

4. 8074 004 
0265 

8074 004 
0265 

0.68 Kosēni-Kūdras 
purvs 

Ceļš C-55 Kosēni-Kūdras 
Purvs 

5. 8074 006 
0250 

8074 006 
0250 

0.90 Brūnas- Kārkli Ceļš C-57 Brūnas- Kārkli 

6. 80740040262 8074 004 
0262 

1.33 Zariņi-Valsts 
Mežs 

Ceļš C-54 Zariņi- Valsts 
Mežs 

7. 8074 001 
0443 

8074 001 
0443 

0.28 Allažu robeža-
Jaunžīburti 

Ceļš C-51 Allažu Robeža-
Jaunžīburti 

8. 8074 001 
0214 

8074 001 
0214 

0.87 Pundes -Podiņi Ceļš C-48 Pundes- Podiņi 

9. 8074 001 
0407 

8074 001 
0407 

 0.26 Ļauļas -Austrumi Ceļš C-49 Ļauļas-Austrumi 

10. 8074 001 
0211 

8074 001 
0211 

2.91 Bauskas -Sibīrijas Ceļš C-47 Bauskas-
Sibīrijas 

11. 8074 001 
0202 

8074 001 
0202 

1.47 Kaipšas-Bitēni Ceļš C-46 Kaipšas-Bitēni 

12. 8074 004 
0259 

8074 004 
0259 

0.22 Pilskalni-Aniņi Ceļš C-34 Pilskalni- Aniņi 

13. 8074 004 
0254 

8074 004 
0254 

0.49 Sveķi-Ceriņi-
Kalnaliepas 

Ceļš C-33 Sveķi–Ceriņi-
Kalnaliepas 

14. 8074 003 
0793 

8074 003 
0793 

0.28 Tiltnieki -Brišķēni Ceļš C-30 Tiltnieki-
Brišķēni 

15. 8074 003 
0258 

8074 003 
0258 

2.21 Kniediņi-Pikulēni   Ceļš C-26 Kniediņi-
Pikulēni  

16. 8074 006 
0255 

8074 006 
0255 

2.05 Putniņi-Rāmava   Ceļš C-20 Putniņi-Rāmava  

17. 8074003 
0794 

8074 003 
0794 

2.90 Lejciemi-
Krievkalns  

Ceļš C-15 Lejciemi-
Krievkalns  

18. 8074 001 
0207 

8074 001 
0207 

2.6 Jumacēni-Žīburti-
Ceļmalnieki  

 Ceļš C-1 Jumacēni-
Žīburti-Ceļmalnieki  

19. 8074 001 
0208 

8074 001 
0208 

4.12 Bukas-Žīburti-
Tūžas  

 Ceļš C-3 Bukas-Žīburti-
Tūžas  

8074 002 
0066 

1.17 

20. 8074 001 
0205  

8074 001 
0205 

3.23 Siksnas-
Burtnieki-
Bramaņi  

Ceļš C-4 Siksnas-
Burtnieki-Bramaņi  

21. 8074 001 
0213 

8074 001 
0213 

0.87 Žučkas-Ābelītes  Ceļš C-6 Žučkas-Ābelītes  

22. 8074 003 
0657 

8074 003 
0657 

0.7 Sidrabiņas-Podiņi 
C-7 

 Ceļš C-7 Sidrabiņas-
Podiņi  

23. 8074 004 
0256 

8074 004 
0256 

2.99 Baņģi-Pilskalni   Ceļš C-8 Baņģi-Pilskalni  

8074 004 
0112 

0.17 

24. 8074 004 
0257 

8074 004 
0257 

3.78 Baņģi-Ķiberes C-9  Ceļš C-9 Baņģi-Ķiberes  

25. 8074 006 
0260 

8074 006 
0260 

1.80 Ādmiņi-Vēveri   Ceļš C-10 Ādmiņi-Vēveri  

8074 003 
0671 

4.04 
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26. 8074 006 
0249 

8074 006 
0249  

6.51 Čušļi-Lībenes-
Vildeni  

 Ceļš C-11Čušļi-Lībenes-
Vildeni  

27. 8074 006 
0256 

8074 006 
0256 

1.78 Ģistas-Krustkalni   Ceļš C-12 Ģistas-
Krustkalni  

28. 8074 003 
0666 

8074 003 
0666 

2.0 Vecpils-Sliseri-
Bebri  

 Ceļš C-14 Vecpils-Sliseri-
Bebri  

29. 8074 002 
0081 

8074 002 
0081 

2.58 Upmalas-Vīzēni  Ceļš C-18 Upmalas-Vīzēni  

30. 8074 005 
0468 

8074 005 
0468 

1.82 Sidgundas p.f.-
Kalnakreiči  
 

 Ceļš C-19 Sidgundas p.f.-
Kalnakreiči   
 

31. 8074 005 
0475 

8074 005 
0475 

0.4 Smilgas-Atpūtas  C-24 Smilgas- Atpūtas  

32. 8074 005 
0305 

8074 005 
0305 

7.31 Sidgunda-Ezeri-
Karde  

 Ceļš C-25 Sidgunda-Ezeri-
Karde  

8074 005 
0615 

0.16   

33. 8074 005 
0313 

8074 005 
0313 

2.67 Sidgundas 
dzelzceļa stac.-
Zeltiņi  

 Ceļš C-27 Sidgundas 
dzelzceļa stac.-Zeltiņi  

34. 8074 006 
0259 

8074 006 
0259 

0.94 Vadzeles-Brieži   Ceļš C-29 Vadzeles-Brieži  

35. 8074005 
0427 

8074 005 
0427 

0.58 Sidgundas meh. 
darbn.-Liepiņas  

 Ceļš C-28 Sidgundas 
meh. darbn.-Liepiņas  

36. 8074 001 
0204 

8074 001 
0204 

1.81 Jaunbūņas-
Avotiņi  

 Ceļš C-31 Jaunbūņas-
Avotiņi  

37. 8074 001 
0209 

8074 001 
0209 

0.72 Žīburti-
Lajasžīburti C-35 

 Ceļš C-35 Žīburti-
Lajasžīburti  
 

38. 8074 005 
0473 

8074 005 
0473 

1.76 Dzelzītes-
Benzemnieki-
Birzmaļi  

 Ceļš C-37 Dzelzītes-
Benzemnieki-Birzmaļi  

39. 8074 005 
0464 

8074 005 
0464 

0.49 Inciems-Ķegums-
Jaunūdri   

 Ceļš C-39 Inciems-
Ķegums-Jaunūdri   

40. 8074 006 
0258 

8074 006 
0258 

0.5 Audriņi-
Kalnalapas  

 Ceļš C-58 Audriņi-
Kalnalapas  

41. 8074 003 
0656 

8074 003 
0656 

0.89 Jaunītes-
Bērzkalni  

Ceļš C-61 Jaunītes-
Bērzkalni  

42. 8074 005 
0371 

8074 005 
0371 

2.09 Ziediņi-Sidgundas 
f.-Paegļi C-66 

 Ceļš C-66 Ziediņi-
Sidgundas f.-Paegļi  

43. 8074 005 
0304 

8074 005 
0304 

0.85 Sidgunda-Ropaži-
Ceplīši  

 Ceļš C-72 Sidgunda-
Ropaži-Ceplīši  

44. 8074 006 
0251 

8074 006 
0251 

0.33 Vites kompleksa 
iebrauktuve C-73 

 Ceļš C-73 Vites 
kompleksa iebrauktuve  

 
 
 

10/7. 
Par kadastra datu aktualizāciju. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

 
Izvērtējot pašvaldībai piederošos un piekrītošos īpašumus tiek 

konstatēts, ka būtu lietderīgi apvienot Mālpils novada pašvaldībai tiesiskajā 
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valdījumā esošos īpašumus -  ar kadastra Nr.8074 004 0307 un kadastra Nr. 
8074 004  0256, kuri Valsts zemes dienesta Nekustamā Īpašuma Kadastra  
Informācijas Sistēmā  reģistrēti ar vienādiem nosaukumiem -“Baņģi-Pilskalni”,  
uz kuru zemes vienībām izbūvēti pašvaldības ceļa Baņģi-Pilskalni  C-8 posmi.  
Pamatojoties uz Kadastra likuma 1. panta 14. punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.Nekustamā īpašuma Baņģi- Pilskalni, kadastra Nr. 8074 004 0307, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0112, platību 0.17 ha, iekļaut 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 004 0256, sastāvā. 

2. Īpašumam ar kadastra Nr.8074 004 0256, sastāvošam no divām zemes 
vienībām – ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0256, platību 2.99 un ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0112, platību 0.17 ha, precizēt nosaukumu 
“Ceļš C-8 Baņģi –Pilskalni”. 

 
10/8. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2016.gada 25.maija lēmumu Nr. 
5/6 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” nolēma atsavināt pašvaldībai 
piederošos nekustamos īpašumus “Lejas Rudiņi”, Mālpils novads, “Rumbas”, 
Mālpils novads, un “Galilejas”, Mālpils novads, un uzdeva iepirkumu komisijai 
nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu un sagatavot 
izsoles dokumentāciju. 

Mālpils novada domē 2016.gada 23. augustā saņemti SIA „Juridiskais 
birojs “Eksperts””, reģ. Nr. 40003537226, juridiskā adrese Rojas iela 24, Rīga, 
LV 1016, veiktie iepriekš minēto Mālpils novada domei piederošo nekustamo 
īpašumu novērtējumi. 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi visus trīs nekustamos īpašumus 
atsavināt, pārdodot tos izsolē, jo nekustamie īpašumi nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Dome konstatē, ka nekustamais 
īpašums “Galilejas” ir ļoti neliels, tāpēc pastāv risks, ka uz šo nekustamo 
īpašumu nepieteiksies neviens pircējs, un atkārtotas izsoles gadījumā Domei 
būs nepieciešami papildus līdzekļi. Vienlaicīgi Dome atzīst, ka nekustamo 
īpašumu “Galilejas” būtu lietderīgi atsavināt kopā ar nekustamo īpašumu 
“Rumbas”, jo nekustamais īpašums “Galilejas”  robežojas ar nekustamo 
īpašumu “Rumbas”. 

Dome konstatē: 
[1] Nekustamais īpašums „Lejas Rudiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 001 0523, sastāv no vienas zemes vienības 2,44 ha platībā un vienas 
būves – kūts. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 
01.01.2016. ir 2792 eiro, būves kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 696 eiro. 
Saskaņā ar SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”” sniegto novērtējumu 
(01.08.2016.), visa nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 3 600 eiro. 

 [2] Nekustamais īpašums „Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0859, sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā. Saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
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programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 1153 
eiro. Saskaņā ar SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”” sniegto novērtējumu 
(05.08.2016.), nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 3 700 eiro. 

[3] Nekustamais īpašums „Rumbas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0100, sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā. Saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 1751 
eiro. Saskaņā ar SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”” sniegto novērtējumu 
(05.08.2016.), nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 5 000 eiro. 

 
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 

pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala 
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā 
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 
31.decembrī. 

Likuma 5.panta piektā daļa - 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 daļu un 10.pantu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 

nekustamo īpašumu „Lejas Rudiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
001 0523, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,44 ha platībā un uz tās 
esošās būves – kūts (kadastra apzīmējums 8074 001 0078 003). 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 5000,- EUR (pieci 
tūkstoši eiro). 
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejas Rudiņi” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (pielikumā). 
1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
2.1. 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, 
2.2. Noteikt abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 8 700,- EUR 
(astoņi tūkstoši septiņi simti eiro). 
2.3. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Galilejas” un “Rumbas” atsavināšanas 
tos pārdodot izsoles noteikumus (pielikumā). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamo 
īpašuma izsoli. 
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10/9. 
Par nekustamā īpašuma “Lejas Liepiņas” un ”Sniedzes iela 3” 

ierosināšanu atsavināt un atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

1. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2015.gada 6.novembrī tika 
saņemts I.R. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par viņas nomātā 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0296, 
izpirkšanu.   

Dome ar 2016.gada 25.maija lēmumu Nr. 5/6 „Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu” nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“dzēsts”, Mālpils novads, un uzdeva iepirkumu komisijai nodrošināt 
nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

Mālpils novada domē 2016.gada 23.augustā saņemts SIA „Juridiskais 
birojs “Eksperts””, reģ. Nr. 40003537226, juridiskā adrese Rojas iela 24, Rīga, 
LV 1016, veikts iepriekš minētā Domei piederošā nekustamā īpašuma 
novērtējums. 

Dome konstatē: 
[1] 2012.gada 13.septembrī starp Domi un I.R. noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr. 77/12 par nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils 
novads, zemes vienības nomu. I.R. saskaņā ar 2012.gada 13.septembrī 
izdoto mantojuma apliecību mantojuma lietā Nr. 119-103064-11 ir B.L. 
1.šķiras mantiniece. B.L. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Mālpils 
novada domes 2011.gada 26.oktobra sēdes lēmumu Nr. 12/3. 

[2] Nekustamais īpašums „dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
004 0296, sastāv no vienas zemes vienības 15,71 ha platībā un uz tās 
esošās mežaudzes. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas programmas datiem zemes vienības kadastrālā 
vērtība uz 01.01.2016. ir 9945 eiro, saskaņā ar Rīgas reģionālās 
virsmežniecības  datiem mežaudzes vērtība uz 2016. gada 8. jūliju ir 2043 
eiro. Saskaņā ar SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”” sniegto novērtējumu 
(01.08.2016.), nekustamā īpašuma – tirgus vērtība 32 940 eiro. 

 [3] 2016. gada 4.aprīlī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0055 4533 nostiprinātas 
Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
“dzēsts”, Mālpils novads. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas 
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja 
šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts 
zemes nomas līgums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala 
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā 
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 
31.decembrī. 

http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.apakšpunkts nosaka, ka 
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas 
personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas 
ierosinājuma atteikumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo 
daļu, 44.1pantu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr. 109 
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.apakšpunktu, 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 

                                                          
1.1. Nodot atsavināšanai Mālpils novada domei piederošo nekustamo 
īpašumu “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 004 0296, kas sastāv 
no vienas zemes vienības 15,71 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes. 
1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 33 000,- EUR (trīsdesmit 
trīs tūkstoši eiro).  
1.3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt I.R. 
atsavināšanas paziņojumu. 
1.4. Pilnvarot Domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu ar I.R. 
 
 
2. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 31. martā saņemts  
SIA “SHABLOVS”, Reģ. Nr. 40103622336, juridiskā adrese: Lilaste A32, 
Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads,  LV-2160 iesniegums (reģ. 
Nr.184) ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo ½ (vienu pusi) 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības 0,1722 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0864, 
uz kura atrodas trīs sabiedrībai piederošās ēkas – palīgēka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0274 004, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0274 005 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0274 010. 

Mālpils novada domē 2016.gada 23. augustā saņemts SIA „Juridiskais 
birojs “Eksperts””, reģ. Nr. 40003537226, juridiskā adrese Rojas iela 24, Rīga, 
LV 1016, veikts iepriekš minētā Domei piederošā nekustamā īpašuma 
novērtējums. 

2016.gada 30.martā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 3158 nostiprinātas 
SIA “SHABLOVS” īpašuma tiesības uz trīs palīgēkām, kas atrodas Sniedzes 
ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, un īpašuma tiesības ½ (vienas puses) 
domājamās daļas apmērā no zemes vienības 0,1722 ha kopplatībā, kas 
atrodas Sniedzes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0864.  

2016.gada 31.martā starp Domi un SIA “SHABLOVS” noslēgts Zemes 
nomas līgums Nr. 48/16 par zemes nomu zem SIA “SHABLOVS” 
piederošajām palīgēkām Sniedzes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā. 

2016. gada 15.jūnijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 3158 nostiprinātas 
Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības ½ (vienas puses) domājamās 
daļas apmērā no zemes vienības 0,1722 ha kopplatībā, kas atrodas Sniedzes 
ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0864. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas programmas datiem zemes vienības Sniedzes ielā 3 ½ 
(vienas puses) domājamās daļas kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 1150 
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eiro. Saskaņā ar SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”” sniegto novērtējumu 
(05.08.2016.), nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 1430 eiro. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daļa paredz, ka par zemi, 
kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, 
tai skaitā par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju 
sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā, noslēdzams zemes 
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav 
atsavināma vai iznomājama citai personai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
pārejas noteikumu 11.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala 
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā 
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemesgabala kadastrālo vērtību 
2007.gada 31.decembrī. 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.apakšpunkts nosaka, ka 
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas 
personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas 
ierosinājuma atteikumu. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta ceturtās daļas 9.punktu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu, 
44.1pantu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr. 109 
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.apakšpunktu, 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
                                                           
2.1. Nodot atsavināšanai Mālpils novada domei piederošo ½ (vienu pusi) 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības 0,1722 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0864, 
uz kura atrodas trīs SIA “SHABLOVS”, Reģ. Nr. 40103622336, juridiskā 
adrese Lilaste A32, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-2160, 
piederošās ēkas – palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0274 004, 
palīgēka ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0274 005 un palīgēka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0274 010. 
2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1 500,- EUR (viens 
tūkstotis pieci simti eiro). 
2.3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt SIA 
“SHABLOVS” atsavināšanas paziņojumu. 
2.4. Pilnvarot Domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu ar SIA 
“SHABLOVS”. 
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10/10. 
Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1 atsavināšanas ierosināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

Mālpils novada domē 04.08.2016. saņemts iesniegums no A.P. ar 
lūgumu, lai nodrošinātu Valsts nozīmes arheoloģiskā un arhitektūras 
pieminekļa Mālpils muižas un muižas ansambļa uzturēšanu, tā teritorijas 
atjaunošanu tā vēsturiskajā platībā, ierosināt atsavināšanu pašvaldībai 
piederošajam nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Mālpilī, kadastra Nr. 
8074 003 0932. 
Pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums robežojas ar Mālpils muižas 
vēsturisko ēku kompleksam piederošajiem zemes gabaliem, kas ir A.P. 
īpašums. 
 
A.P. nekustamo īpašumu paredz izmantot tehnikas inventāra glabāšanai, 
bērnu rotaļu atrakciju izveidei un gaisa balonu muzeja izveidei. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Konceptuāli piekrist nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1 atsavināšanai. 
2. Uzdot izpildinstitūcijai sakārtot īpašuma tiesību dokumentus. 
 
 
 

10/11. 
Par kārtību, kādā likvidē mežacūku līķus Āfrikas cūku mēra I, II un III 

riska zonās. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016.gada 18.janvārī Pārtikas un veterinārais dienests ar Latvijas 
pašvaldību savienību noslēdza vienošanos “Par kārtību, kādā savāc un likvidē 
mežacūku līķus, veic informācijas apmaiņu un sedz izmaksas par veiktajiem 
pasākumiem ĀCM I, II un III riska zonās”.  

Atbilstoši 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.83 
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, Mālpils 
novada administratīvā teritorija ir noteikta par ĀCM II riska zonu. 

2016.gada 5.augustā Mālpils novada administratīvajā teritorijā tika 
konstatēti pirmie mežacūku līķi. 

Līdz ar to Pašvaldībai, atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma 
211.pantam, kurš nosaka, ka Pašvaldība nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku 
līķu savākšanu un iznīcināšanu, un 2016.gada 18.janvāra Vienošanās 
15.punktam, jānodrošina mežacūku līķu aprakšana, vai atbilstoši Vienošanās 
13.punktam, jātransportē tos uz tuvāko dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
savākšanas konteineru. 

Ievērojot to, ka Pašvaldībai tās struktūru (iestāžu, aģentūru, 
kapitālsabiedrību) ietvaros nav pieejami pietiekami cilvēkresursi mežacūku 
līķu aprakšanai vai to transportēšanai uz tuvāko dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu savākšanas konteineru, Pašvaldībai būtu slēdzami līgumi ar 
Mālpils novada teritorijā esošajiem mednieku formējumiem (biedrībām) par 
mežacūku līķu likvidēšanu. 
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Vadoties no augstāk teiktā un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punkta,  Veterinārmedicīnas likuma 211.panta, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Slēgt līgumus ar Mālpils novada teritorijā esošajiem mednieku formējumiem 
(biedrībām) par Mālpils novada teritorijā atrasto mežacūku līķu likvidēšanu. 
2. Noteikt, ka lēmuma pirmajā punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu 
mednieku formējumi (biedrības) saņem atlīdzību 2016.gada 18.janvāra 
Vienošanās 28.punktā noteiktajā apmērā. 
3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumus par Mālpils 
novada teritorijā atrasto mežacūku līķu likvidēšanu. 

 
 

10/12. 
Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 15.08.2016. ar Nr. 467 un 29.08.2016. ar Nr.492 
reģistrēti Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesniegumi, kurā 
biedrība pateicas Mālpils novada domei par pieaugušo neformālās izglītības 
aktivitāšu – mūzikas un ritma, kustību teātra,  veselības vingrošanas, fizisko 
aktivitāšu ūdenī vadītāju atalgojuma nodrošinājumu 2015./16. mācību gados 
un Mālpils peldbaseina atlaidi 50% apmērā personām ar invaliditāti. Tas deva 
iespēju vairāk nekā 12 biedrības biedriem, personām ar invaliditāti novada 
profesionāļu vadībā darboties atbilstoši savām interesēm, vajadzībām, attīstīt 
savas dotības, nostiprināt veselību  un rast prieku kustībā, darbībā, dziesmā 
un dejā. 
 

Lai turpmāk nodrošinātu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 
biedriem un novada iedzīvotāju mazākaizsargāto grupu pārstāvjiem 
kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas un sociālās integrācijas pakalpojumus 
novadā, biedrība lūdz 2016./17. mācību gadā apmaksāt Mālpils novada 
domes licenzētās pieaugušo neformālās izglītības programmas:  

1) “Esi aktīvs  ūdenī!”, programmas apjoms 120 h, 1x nedēļā 4 h. 
Programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā administrēja Mālpils 
Sporta kompleksa vadītājs Valts Mihelsons. 

2) ,,Veselības vingrošana”, programmas apjoms 120 h, 1x nedēļā 4 h. 
Programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā administrēja Mālpils 
Sporta kompleksa vadītājs Valts Mihelsons. 

3) ,,Nūjošana”, programmas apjoms 120 h, 4x nedēļā pa 1 h; (licence 
Nr.2-10.1/14). Programmas īstenošanu varētu administrēt invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 

4) “Mūzika visiem”, programmas apjoms 120 h, 2x nedēļā pa 2 h. 
Programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā administrēja Mālpils 
kultūras centra direktore Edīte Priekule. 

5) “Runa un kustība” , programmas apjoms 60 h, 1x nedēļā pa 2 h. 
Programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā administrēja Mālpils 
kultūras centra direktore Edīte Priekule. 

6) ,,Mājturība”, programmas apjoms 120 h, 1x nedēļā pa 4 h. (licence 
Nr.2-10.1/11, 15.10.2015.).  Programmas īstenošanu varētu 
administrēt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 
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Biedrība lūdz augstāk minēto programmu vadītājiem piešķirt atalgojumu 
laika posmā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam. 
Realizējot apmācību programmu īsākā laika periodā, programmas dalībnieki 
nesasniedz iecerētos mērķus un uzdevumus. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 

1. Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev” finansējumu 
330.00 EUR apmērā septembra – decembra mēnešiem pieaugušo 
neformālās izglītības programmas “Nūjošana” īstenošanai, 
programmas vadītāja darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

2. Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev” finansējumu 
330.00 EUR apmērā septembra – decembra mēnešiem pieaugušo 
neformālās izglītības programmas “Mājturība” īstenošanai, 
programmas vadītāja darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

3. Plānojot 2017.gada budžetus,  ņemt vērā un iespēju robežās 
nodrošināt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev” ierosināto 
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu.  

4. Uzdot invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev” vadībai katru 
mēnesi iesniegt atskaiti par izlietotajiem finanšu līdzekļiem. 

5. Atbalstīt Mālpils sporta kompleksa licencēto pieaugušo neformālās 
izglītības programmu “Esi aktīvs ūdenī” un “Veselības vingrošana” 
realizēšanu, nodrošinot finansējumu septembra-decembra mēnešiem 
660.00 EUR apmērā; 

6. Atbalstīt Mālpils kultūras centra licencēto pieaugušo neformālās 
izglītības programmu “Mūzika visiem” un “Runa un kustība” 
realizēšanu, nodrošinot finansējumu septembra-decembra mēnešiem 
495.00 EUR apmērā; 
 
 

 
10/13. 

Par dalību ES fondu SAM 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu 

konkursā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Atsaucoties uz Mālpils novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr.8/16, 
projektu koordinatore Ieva Pauloviča informē, ka 2016. gada 10.augustā 
Mālpils novada domē saņemta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstule 
Nr.39-2-60/4483 par projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 
līdz 22.septembrim. 
Projekta pieteikums „Veselības veicināšanas pasākumi Mālpils novadā” 
šobrīd ir izstrādes procesā (projekta vadītāja Ieva Pauloviča, projekta 
īstenošanas koordinantore – Mālpils sporta kompleksa medmāsa Jolanta 
Epalte).  
 
Projektā paredzamās aktivitātes: 
1. Ģimenes skola (atbilstoši Mālpils novada Attīstības programmas 2012-

2018 Rīcībai Nr. 1.30): 
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1.1. Nodarbību cikls gada garumā (8 mēneši, 1x mēnesī):  
1.1.1. informatīvas lekcijas topošajiem un jaunajiem vecākiem, arī 

vecvecākiem (piesaistītais speciālists - psihologs); 
1.1.2. praktiskas nodarbības un konsultācijas par dzemdībām, par 

zīdaiņu aprūpi (piesaistītie speciālisti - vecmāte, fizioterapeits, 
pirmās emocionālās palīdzības speciālists vecākiem jeb "PEP 
mamma"); 

1.2. Nodarbību cikls "Bērnu emocionālā audzināšana" (1x nedēļā - 10 
nodarbību cikls), ko piedāvāsim 2x gadā. 

2. Veselības vingrošana pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
(Rīcība Nr. 4.34; 4.36) – 1x nedēļā trijās vecuma grupās. 

3. Pusaudžu un jauniešu veselība : 
3.1. slimību profilakses pasākumi skolās 2x gadā sadarbībā ar asociāciju 

“Papardes zieds” 
3.2. vasaras nometne pusaudžiem (galvenā tēma – emocionālās 

vardarbības mazināšana) 
4. Ģimenes veselības un sporta dienas 2x gadā (Starptautiskajā ģimenes 

dienā –  ap 15.maiju un Pasaules sirds dienā – ap 29.septembri): 
4.1. Aktīvā daļa – sporta spēles, Velobrauciens, ģimeņu stafetes u.tml. 
4.2. Izglītojošā daļa – speciālistu lekcijas par sirds veselību, par 

daudzveidīgu uzturu, par kustību nozīmi veselības saglabāšanā, 
veselības pārbaudes akcijas “Tava sirds”. Vienlaikus aicināsim novada 
izglītības iestādes organizēt saviem audzēkņiem Veselības nedēļas, 
kas noslēgsies ar Ģimenes veselības dienu. 

Plānoto projekta aktivitāšu iespējamās izmaksas gadā – ap 19 000 EUR 
(summa var mainīties, kad tiks izstrādāts konkrētā gada darba plāns). Mālpils 
novada pašvaldībai pieejamais finansējums, kas jāizlieto, ir 43 694 EUR + 
15% pašvaldības līdzfinansējums (7 711 EUR), pavisam kopā 51 405 EUR. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Piedalīties CFLA izsludinātajā projektu konkursā un uzdot izpildinstitūcijai 
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu līdz š.g. 22. septembrim.  

 
 
 

10/14. 
Par sadarbību ar pašvaldībām un dalību ES fondu SAM 5.5.1. projektu 

ideju priekšatlases konkursā par kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: I. Paulovičai 

 
 
Atsaucoties uz Mālpils novada domes 2016. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 

8/1 par iespējamu sadarbību ar citām pašvaldībām un projekta idejas 
pieteikuma sagatavošanu, projektu koordinatore Ieva Pauloviča informē par 
sekojošo: 

 
1. Ir uzsāktas sarunas ar septiņām Vidzemes pašvaldībām (Ropaži, Ērgļi, 

Vecpiebalga, Rauna, Beverīna, Ape un Mazsalaca) par kopēju sadarbību 
un projekta pieteikuma izstrādi darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu 
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izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskajā atbalsta mērķī „Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk: SAM 5.5.1. projekts). Kopīgais 
projekta mērķis būtu līdz šim Latvijas un starptautiskajā mērogā 
mazpazīstamo, bet vietējā novadā nozīmīgo un ar lielu attīstības 
potenciālu esošo kultūras un dabas pieminekļu saglabāšana, attīstība un 
popularizēšana. 

2. SAM 5.5.1. ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums konkursa 
1. kārtai (visa Latvijas teritorija, izņemot piekrastes pašvaldības) ir 
23 753 595 EUR. Sadarbības partneri citās pašvaldībās vienojās, ka katra 
pašvaldība varētu pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu līdz 300 000 
EUR (15% līdzfinansējums – 45 000 EUR apmērā), tādējādi kopējā 
summa veidotos ap 2 400 000 EUR. 

3. Mālpils novada pašvaldības piedāvājums šajā projektu ideju konkursā būtu 
saglabāt un sakopt divus kultūras pieminekļus, kuru pilnveidošana un 
attīstība veicinātu vietējo tūrisma nozari, nodarbinātību un 
uzņēmējdarbību: 
3.1. Mālpils viduslaiku pils (saglabājušos drupu un tai piegulošās teritorijas 

jeb pils daļas izpēte, konservācija jeb nostiprināšana, esošās estrādes 
rekonstrukcija, arheologa uzraudzības darbi, tehniskā projekta izstrāde 
un arhitekta pakalpojumi); 

3.2. Mālpils luterāņu baznīca (jumta konstrukciju remonts, seguma 
nomaiņa, torņa ārsienu remonts). Plānotie izdevumi – 100 000 EUR 
apmērā. 

4. Saskaņā ar projektu ideju konceptu priekšatlases nosacījumiem, ir 
nepieciešams iesniegt objektu (Mālpils viduslaiku pils un Mālpils luterāņu 
baznīcas) darbības stratēģiju, kas pamatotu, ka plānotās investīcijas 
projektos atbilst nosacījumam, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par 
objekta uzturēšanas izmaksām.  

5. Jābūt vismaz vienam jaunradītam pakalpojumam. Mālpils novadā 
jaunradītais pakalpojums varētu būt Tūrisma informācijas centra izveide, 
kas būtu ērti pieejama vieta. 

6. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 322 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” (24.05.2016) 
28.punktu, projekta iesniedzējam un katram sadarbības partnerim projekta 
iesniegšanas dienā ir apstiprināta objekta darbības stratēģija vai 
attīstāmās infrastruktūras apraksts objektiem, kuros ir plānoti ieguldījumi. 
Tā kā Mālpils novadā esošajiem objektiem šādu stratēģiju nav, saskaņā ar 
projektu ideju priekšatlases vadlīnijām, jābūt vismaz domes lēmumam par 
tā izstrādi līdz 1. novembrim, kas varētu tikt izsludināts projektu konkurss 
apstiprinātajiem ideju konceptiem. 

7. Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  

 
1. Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifiskajā atbalsta mērķī „Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
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saistītos pakalpojumus” projektu ideju konceptu priekšatlasē, 
sadarbojoties ar citām Vidzemes pašvaldībām; 

2. Atbalstīt projektu koordinatores ierosinājumu saglabāt, attīstīt un 
pilnveidot divus novadā esošos valsts nozīmes kultūras mantojuma 
objektus – Mālpils viduslaiku pili (Nr. 2124) un Mālpils luterāņu baznīcu 
(Nr. 8488); 

3. Atbalstīt projektu koordinatores ierosinājumu radīt jaunu, līdz šim 
nebijušu pakalpojumu – Tūrisma informācijas centra izveidi. 

4. Uzdot izpildinstitūcijai uzsākt darbus pie Mālpils viduslaiku pils (un tajā 
iekļautās brīvdabas estrādes) darbības stratēģijas izstrādi līdz 
2016.gada 5. decembrim. 

5. Lūgt Mālpils ev.lut. draudzi sadarbībā ar Mālpils kultūras centru līdz 
2016.gada 5. decembrim izstrādāt Mālpils luterāņu baznīcas darbības 
stratēģiju. 
 

 
 

10/15. 
Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts 

piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, 
vispārējās pamatizglītības, vispārējās  vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” izstrādi . 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā jaunā pedagogu 
atalgojuma modeļa ieviešanu no 2016.gada 1.septembra, ir  veikti būtiski 
grozījumu ārējos normatīvajos aktos, kas stāsies spēkā ar 2016.gada 
1.septembri. Lai nodrošinātu 2014.gada 27.augusta Mālpils novada domes 
sēdē (lēmums 10/16) apstiprināto noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada 
pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, 
vispārējās  vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksa” atbilstību ārējo normatīvo aktu normām, minētie noteikumi ir 
jāizsaka jaunā redakcijā. Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 35.punktu, jaunā 
redakcijā izteiktajos noteikumos tiks iekļauta kārtība vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 
pedagogu slodžu sadalei. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 3.punktu un 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 35.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. Lilitai Jomertei 
sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes noteikšanai Mālpils novada 
vidusskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu klasē un mācību priekšmetu, ko 
pedagogs māca; 
2. Uzdot Mālpils internātpamatskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei 
sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes noteikšanai Mālpils 
internātpamatskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu klasē un mācību 
priekšmetu, ko pedagogs māca; 
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3.  Uzdot Mālpils Profesionālās vidusskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei 
sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes noteikšanai Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu kursā un mācību 
priekšmetu, ko pedagogs māca; 
4. Izstrādāto metodiku pedagogu slodžu sadalei iesniegt līdz 2016.gada 
19.septembrim izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēdē; 
5. Uzdot izglītības speciālistei Anitai Sārnai izstrādāt noteikumus “Kārtība, 
kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības, vispārējās  
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” un iesniegt izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē. 
 
 
 

10/16. 
Par Mālpils novada vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

22.08.2016. saņemts Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. L.Jomertes 
iesniegums Nr. 1-8/93 (reģ. Nr. 477), kurā lūgts saskaņot divu 
vispārējās izglītības programmu īstenošanu. Iesniegumā norādīts, ka 
izglītības programmas tiks īstenotas atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajiem programmu paraugiem: 

1) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes programma 
(izglītības programmas kods 23011113) – tiks īstenota atbilstoši 
12.08.2014. MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 24.pielikumā 
minētās izglītības programmas paraugam. 

2) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes 
programma (izglītības programmas kods 31011013) – tiks īstenota 
atbilstoši 21.05.2013. MK noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem 
un izglītības programmu paraugiem” 27.pielikumā minētās izglītības 
programmas paraugam. 

 
Pamatojoties uz 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās 
un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 
3.4.apakšpunktu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  

 
1. Saskaņot pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes 
programmas (izglītības programmas kods 23011113) īstenošanu atbilstoši 
12.08.2014. MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem” 24.pielikuma izglītības programmas paraugam; 
2. Saskaņot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
neklātienes programmas (izglītības programmas kods 31011013) īstenošanu 
atbilstoši 21.05.2013. MK noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās 
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vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības 
programmu paraugiem” 27.pielikuma izglītības programmas paraugam. 

 
10/17. 

Par Mālpils novada vidusskolas 10.klases atvēršanu 2016./2017.mācību 
gadā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2015. gada 13. oktobrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.591 
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti 
uz nākamo klasi”, kas nosaka, ka 2016./2017. un 2017./2018.mācību gadā, 
uzņemot izglītojamos novada izglītības iestādes 10. klasē vispārējās vidējās 
izglītības programmās izglītības ieguvei gan klātienē, gan neklātienē, novada 
izglītības iestāde ievēro nosacījumu, ka kopējais izglītojamo skaits 10.klasē 
gan klātienes, gan neklātienes programmā ir ne mazāks par 10 vai kopējais 
izglītojamo skaits 10-12.klasē katrā no izglītības programmām ir ne mazāks 
par 27. 
 2016.gada 31. augustā Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada 
vidusskolas direktora p.i L.Jomertes iesniegumu, Nr.1-8/102 (reģ.Nr.689), 
kurā sniegta informācija par izglītojamo skaitu 10.klasē klātienes un 
neklātienes vispārējās vidējās izglītības programmās, kā arī informācija par 
kopējo izglītojamo skaitu 10-12.klasē klātienes un neklātienes vispārējās 
vidējās izglītības programmās. Uzņemot izglītojamos 10.klasē vispārējās 
vidējās izglītības klātienes programmā, tiek izpildīti Ministru kabineta noteiktie 
kritēriji gan 10.klases piepildījuma ziņā, gan kopējā izglītojamo skaita ziņā 10.-
12.klasē. Arī uzņemot izglītojamos 10.klasē vispārējās vidējās izglītības 
neklātienes programmā, tiek izpildīti Ministru kabineta noteiktie kritēriji gan 
10.klases piepildījuma ziņā, gan kopējā izglītojamo skaita ziņā 10.-12.klasē. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. 
punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. 2016./2017. mācību gadā atvērt 10.klasi Mālpils novada vidusskolā, 
uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības klātienes programmā. 
2. 2016./2017. mācību gadā atvērt 10.klasi Mālpils novada vidusskolā, 
uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā. 
 

 
10/18. 

Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes – Mālpils novada vidusskola, 
Mālpils internātpamatskola, Mālpils Profesionālā vidusskola, Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas 
skola iesniegušas saskaņošanai interešu izglītības programmas 
2016./2017.mācību gadam.  
 24.08.2016. Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija izvērtēja izglītības iestāžu 
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iesniegtās interešu izglītības programmas. Izglītības iestādēs atsevišķas 
interešu izglītības programmas vairs netiks realizētas, tomēr skolas  piedāvā 
vairākas  jaunas programmas:  “Floristika” un “Filcēšana”- Mālpils 
internātpamatskolā, “Praktiskā matemātika”, “Uzņēmējdarbības, mārketinga 
un menedžmenta pamati”-Mālpils novada vidusskolā, “Tautiskās dejas un 
rotaļdejas”- pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.  Komisija pieņēma 
lēmumu saskaņot iesniegtās interešu izglītības programmas, atbilstoši 8,12 
likmēm (243,6 stundas/nedēļā, kas ir par 17 stundām/nedēļā jeb 0,57likmēm 
vairāk salīdzinot ar iepriekš finansēto interešu izglītības programmu apjomu), 
tai skaitā:  

Mālpils novada vidusskolā – 3,88 likmes (116,5 stundas/nedēlā); 
Mālpils internātpamatskolā – 1,67 likmes (50 stundas/ned.); 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā – 2,17 likmes (65,1stunda/nedēļā); 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā- 0,10 likmes (3stundas/nedēļā); 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” – 0,3likmes (9 

stundas/nedēļā). 
Komisija pieņēma lēmumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju interešu 
izglītības programmu finansēšanai Mālpils novada vidusskolai, Mālpils 
internātpamatskolai un Mālpils Profesionālajai vidusskolai proporcionāli, 
ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē uz 27.05.2016., un lūgt Mālpils 
novada domi piešķirt papildus finansējumu no pašvaldības budžeta, jo valsts 
piešķirtās mērķdotācijas apmērs ir nepietiekams iesniegto interešu izglītības 
programmu realizācijai. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu 4.punktu un 
28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības 
programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu 
realizēšanai atbilstoši interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam, nosakot Mālpils novada 
vidusskolai 58%, Mālpils internātpamatskolai 22%, Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai 20% no valsts piešķirtās mērķdotācijas; 
2. Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vidusskolas, 
Mālpils internātpamatskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas, Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas interešu izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu saskaņoto 
interešu izglītības programmu īstenošanu. 
 
 

10/19. 
Par Mālpils internātpamatskolas jubileju. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils internātpamatskolā 2016. gada  27. augustā notika salidojums un  
iestādes 20 gadu jubilejas svinību pasākums. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
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1. Piešķirt Mālpils internātpamatskolai 20 gadu jubilejā naudas balvu 500 EUR 
apmērā. 
2. Piešķirt Mālpils internātpamatskolas direktorei F. Ģēvelei naudas balvu 370 
EUR apmērā par ilggadēju darbu iestādē. 

 

 
 
 

10/20. 
Par pašvaldības SIA “Norma K” traktortehnikas izmantošanas tarifa 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot iesniegto pašvaldības SIA “Norma K” traktortehnikas 
izmantošanas tarifu projektu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.Noteikt universālā riteņtraktora – ekskavatora sniegto pakalpojumu 
izcenojumus: 
1.1.Mālpils novada domes pasūtījumiem 20 EUR/h, bez PVN. 
1.2.Pārējiem pasūtījumiem – 24 EUR/h, bez PVN. 
 
2.Noteikt ceļmalu pļaušanas izcenojumu – 1 gājiena km 1,40 m platumā – 
10.25 EUR bez PVN. 
 

 
 
 

10/21. 
Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 18. augustā saņemts biedrības 
Dzelzs Ērglis prezidenta Ulmasa Tabaka iesniegums ar lūgumu atļaut 
motobraucējiem un citiem interesentiem pulcēties Mālpils centrā uz Moto 
Sezonas noslēguma braucienu š.g. 24. septembrī no plkst. 10.30 – 15.00. Uz 
pulcēšanās laiku nepieciešams slēgt Nākotnes ielu posmā no pasta līdz tirgus 
laukumam. Pasākuma laikā tiks nodrošināta sabiedriskā kārtība, tualetes, 
dalībnieku ēdināšana. Laukumā Nākotnes iela 1, tiks izveidota skatuve un 
pulcināti pasākuma dalībnieki. Pēc pasākuma tiks veikta teritorijas 
sakopšana. Pasākumam beidzoties, motociklisti, ievērojot satiksmes 
noteikumus, dosies pa maršrutu Mālpils – Inčukalns – Ragana - Turaida. 

Sezonas noslēgums ir iekļauts Latvijas Moto klubu asociācijas rīkoto 
pasākumu kalendārā. Lai reklamētu Mālpils novadu, biedrība ir gatava 
sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību.  

Kā viesmākslinieki ir uzaicināti Lietuvas rokgrupa “AC/DC Project”. 
Grupas honorārs ir 950,00 EUR, ieskaitot PVN. Biedrība lūdz iespēju robežās 
atbalstīt rīkoto pasākumu. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
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Piešķirt 700 EUR grupas rokgrupa “AC/DC Project” koncertam no budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 
 
 

10/22. 
Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot 24.08.2016. saņemto Mālpils kultūras centra direktores Edītes 
Priekules iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja 18. septembrī rīkot Rudens 
gadatirgu Mālpils centrā un izskatot iesniegto Rudens gadatirgus - 2016 
nolikuma projektu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 
18. septembrī Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2016 nolikumu. (Skatīt 
pielikumā). 

 
 
 

10/23. 
Par amatu savienošanu J. Stankēvičam. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Izskatījusi Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora Jura 
Stankēviča 23.08.2016. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot policijas vecākā 
inspektora amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektora amatu, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 22.08.2016. Darba līgumam Nr. 4-12/9, Juris Stankēvičs veic 
Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumus. Saskaņā 
ar darba līgumu un amata aprakstu darba laika organizācija J.Stankēvičam 
noteikta sešu dienu darba nedēļa ar summētā darba laika uzskaiti un darba 
laiku 40 stundas nedēļā.  
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts 
amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus 
publiskas personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības 
izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā 
pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā 
finanšu līdzekļiem, pašvaldības policijas vecākais inspektors ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši J.Stankēviča sniegtajai informācijai, viņš Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļā kopš 
01.01.2015. veic inspektora amata pienākumus ar darba laiku 40 stundas 
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nedēļā. Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu inspektora amats ir valsts 
amatpersona.  
 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības policijas 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas 
vecākais inspektors var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu 
amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 
 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā 
paredzētajos gadījumos. Līdz ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir 
institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas 3. punktu ir 
kompetenta sniegt atļauju J.Stankēvičam savienot minētos amatus.  
3.2. J.Stankēviča tiešais vadītājs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, 
kurš neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  
 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas 
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu 
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 
atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai 
pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai 
amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu 
ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem 
vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram 
amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir 
nepieciešama atļauja. 
 
5. J.Stankēvičs ir lūdzis Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei atļaut 
savienot Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas inspektora amatu ar Mālpils novada pašvaldības policijas 
vecākā inspektora amatu, ir saņemta informācija, ka atļauja tiks dota. 
 
6. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada pašvaldības policijas 
vecākā inspektora amata un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektora amata pienākumus un darba 
grafikus, kā arī uzklausot J.Stankēviča apliecinājumu par to, ka nedublēsies 
viņa darba laiks Valsts policijā un pašvaldības policijā, ka līdz katra mēneša 
3.datumam Domē tiks iesniegts darba grafiks Valsts policijā un darba grafiks 
pašvaldības policijā, un ka viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas 
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma partneru 
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, 
pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 
8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
  
1. Atļaut Jurim Stankēvičam, personas kods “dzēsts”, savienot Mālpils 
novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu ar Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektora amatu.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt J.Stankēviču.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV-1010.  
 
 

 
 

10/24. 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 2016. gada 26. augustā  saņemts (Reģ.Nr.485) A.G. 
iesniegums, kurā lūdz izbeigt zemes nomas līgumu Nr.40/15  par  pašvaldībai  
piederošā nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
daļas nomu, kurš tika noslēgts 2015 gada.  25.maijā. 
 
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”, zemes nomas līguma Nr. 40/15  7.2 punktu, 
  
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Pēc abpusējas vienošanās ar 31.08.2016. izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 

40/15 ar A.G. par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Rūpniecības 

iela 9”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu. 

 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
07.09.2016. 
 


