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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS  NOVADA  DOMES SĒDES Nr.14 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      29.11.2017. 
 
Sēdi atklāj: plkst.16.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.00 

 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI. 
1. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem. 
4. Par adreses maiņu/piešķiršanu. 
5. Par īpašuma nosaukuma maiņu. 
6. Par servitūta nodibināšanu stāvlaukuma izbūvei pie Mālpils muižas. 
7. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Mālpils zivīm”. 
9. Par vienotās grāmatvedības izveides uzsākšanu. 
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
11. Par  līdzfinansējumu projektam “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”.  
12. Par Mālpils muižas iesniegumu par kopīgas uguņošanas rīkošanu. 
13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes televīzija”. 
14. Par finansiāla un organizatoriska atbalsta sniegšanu Latvijas Volejbola 

federācijai. 
15. Par autobusa piešķiršanu biedrībai “Notici sev!”. 
16. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izstrādāto pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību saskaņošanu. 
17. Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils kultūras centrā. 
18. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sniegto 

publisko pakalpojumu izcenojumos. 
19. Par amata vietas likvidāciju pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais dienests”. 
20. Par amata vietas izveidošanu PII “Māllēpīte”. 
21. Par grozījumiem 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”. 
22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”. 
23. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Mālpils novada pašvaldībā”. 
24. Par Mālpils novada 2018.gada kalendāra realizēšanu un izmantošanu 

prezentācijai.  
25. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu konkurss komercdarbības 

uzsākšanai Mālpils novadā” rezultātu apstiprināšanu. 
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26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 
 
 

 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 
(četriem) jautājumiem. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 

 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 (četriem) jautājumiem: 
 
27. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrībai “Notici sev!”. 
28. Par zemes vienību sadalīšanu. 
29. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils novada 

pašvaldības  dienesta viesnīcā. 
30. Par izmaiņām darba grupas sastāvā. 
 
 
 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, 
V.Mihelsons. 
 
 
 
 
 
 
 
Administrācijas darbinieki –   
 
 
 
 
 
Nav ieradušies deputāti – E.Junga-slimības dēļ, A.Aigars-pamatdarba dēļ. 
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14/1. 
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 
 

Mālpils novada pašvaldībā saņemti iesniegumi par zemes nomas līgumu 
pagarināšanu no personām, kurām zemes reformas laikā piešķirta zeme lietošanā 
un saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otro daļu ir nomas 
pirmtiesības, un tās ir tiesīgas līgumus pagarināt.  
1) L.Ļ. - 2017. gada 16.novembra iesniegums (reģ. Nr.17/1556-S) iesniegums par 

zemes nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas 

nomu. (Līgums noslēgts 2007. gada 23. novembrī, reģistrēts novada nomas zemju 

žurnālā 2007. gada 23. novembrī , reģistrācijas Nr.1268); 

2) Ē.K. - 2017. gada 15.novembra iesniegums  reģ . Nr. 17/1535-S iesniegums par 
zemes nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” 
zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas 
nomu. (Līgums noslēgts 2007. gada 23. novembrī, reģistrēts novada nomas zemju 
žurnālā  2007. gada 23. novembrī, reģistrācijas Nr.1270); 
3) I.B. - iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu par nekustamā 
īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 
0280, platība 0.4596 ha, daļas nomu. (Līgums noslēgts 2007. gada 23. novembrī , 
reģistrēts novada nomas zemju žurnālā  2007. gada 23. novembrī, reģistrācijas 
Nr.1266); 
4) I.A. - 2017. gada 15.novembra iesniegums ( reģ . Nr. 17/1545-S)  par zemes 
nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma  “Atdalīts no Rijnieki” zemes  
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha,  daļas nomu. 
(Līgums noslēgts 2007. gada 23. novembrī , reģistrēts novada nomas zemju 
žurnālā  2007. gada 23. novembrī, reģistrācijas Nr.1269); 
5) O.G. - 2017. gada 13. novembra  iesniegums (reģ . Nr. 17/1528-S) par zemes 
nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Viteglītes”, Mālpils novads, 
sastāvoša no divām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumu: 8074 006 0142, 
platība 5.5 ha un 8074 006 0156, platība 2.25 ha, nomu. (Līgums noslēgts 2007. 
gada 23. novembrī,. reģistrēts novada nomas zemju žurnālā  2007. gada 23. 
novembrī, reģistrācijas  Nr .1278. 
6) O.B. -  2017. gada 10. novembra iesniegums (reģ . Nr. 17/1522-S) par zemes 
nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Āpšas 1”, Mālpils novads, 
zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0280 nomu. (Noslēgts 2007. 
gada 23. novembrī , Novada nomas zemju žurnālā reģistrācijas Nr .1274. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 
apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts 
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 27.punktu, kurš nosaka, 

ka  pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
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Pagarināt zemes nomas  līgumus ar: 
1. L.Ļ. par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” zemes  vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas nomu 
(uz 12 gadiem); 

2. Ē.K. par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” zemes  vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas nomu 
(uz 12 gadiem); 

3. I.B. par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” zemes  vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas nomu 
(uz 12 gadiem); 

4. I.A. par nekustamā īpašuma “Atdalīts no Rijnieki” zemes  vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 006 0280, platība 0.4596 ha, daļas nomu. 
(uz 12 gadiem); 

5. O.G. par nekustamā īpašuma “ Viteglītes”, Mālpils nov., zemes 
vienību 1) ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0142, platība 5.5 ha, 2) 
ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0156, platība 2.25 ha, nomu (uz 
12 gadiem); 

6. O.B. par nekustamā īpašuma “Āpšas-1”, Mālpils nov., zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 001 0428, platība 4.80 ha, nomu 
(uz 12 gadiem). 

  
 

 
 

14/2. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo:S.Strausa 
 

1.Mālpils novada pašvaldībā 2017.gada 10.novembrī (reģ. Nr.17/1523-S) saņemts 

iesniegums no Ē.K.pilnvarotās personas S.M. ar lūgumu slēgt zemes nomas 

līgumu par  pašvaldībai piederošās  zemes daļas nomu domājamo daļu apjomā no 

nekustamā  īpašuma Nākotnes iela 1, Mālpils novads,  zemes vienība kadastra 

apzīmējums 8074 003 0329, platība 1.32 ha, uz kuras atrodas Ē.K., SIA „Emu 

Skulte”, L.M., SIA “Bits”, un Mālpils novada domei kopīpašumā esošais ēku būvju 

īpašums ar adresi Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., un Mālpils novada domei 

piederošais ēku būvju īpašums ar adresi Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov. 

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 (sešām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina), un vienam deputātam – V.Mihelsonam, saskaņā 
ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
 

Slēgt zemes nomas līgumu ar Ē.K. pilnvaroto personu S.M. par pašvaldībai 

piederošās daļas no  nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 1”, Mālpils novads, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0329, zemes nomu domājamo 

daļu apjomā (par  zemes platību 0.0447 ha). 
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2. I.H.  2017. gada 13. novembra   reģ. Nr. 17/1534 iesniegums  par  zemes nomas 

līguma  par mazdārziņa lietošanu pārjaunošanu  uz M.M. vārda. 

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 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1.Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr. 5/13 ar I.H. par nekustamā īpašuma 

“Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads daļas nomu.  

2.Slēgt zemes nomas līgumu ar M.M. par nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 

9”, Mālpils novads, daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 

 
 
 

14/3. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.  

Ziņo: S.Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2017.gada 10.novembrī  iesniegts apstiprināšanai AS 
“Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr. 40003717132,  sertificētā mērnieka Egīla Krafta, 
sertifikāta Nr. BA - 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts  pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Nātrēni” , Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0933, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257  sadalei. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015.gada 8.decembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2. punkta 8 un 9.apakšpunktu 
un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496  „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas kārtība” 16.punkta pirmo apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu  pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Nātrēni”, Mālpils novads zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0257, platība 20.13 ha sadalei. 

1.2. Īpašumam,  (atdalītais gabals) sastāvošam no zemes vienības Nr. 1 ar 
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1000, platību 17.23 ha, 
piešķirt  nosaukumu “Lejasnātrēni”, Mālpils novads. 

1.3. Zemes vienībai Nr. 1 ar ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 
003 1000, platību 17.23 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods-0101). 
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1.4. Īpašumam, (paliekošā daļa) sastāvošam no zemes vienības Nr.2  ar 
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1001, platību 2.90 ha, 
saglabāt nosaukumu  “Nātrēni” , Mālpils nov. 

1.5. Zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 
1001, platību 2.90 ha piešķirt adresi “Nātrēni”, Mālpils novads. 

1.6. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 
1001, platību 2.90 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve  (NĪLM kods 1003) – 2.90 
ha. 

 
 
2. Mālpils novada domē 2017.gada 29.novembrī  iesniegts apstiprināšanai AS 
“Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr. 40003717132,  sertificētā mērnieka Egīla Krafta, 
sertifikāta Nr. BA - 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts  pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 1”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0932, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0747  sadalei. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015.gada 8.decembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 6. un 8.apakšpunktu 
un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496  „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas kārtība” 16.punkta pirmo apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Dzirnavu iela 1”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0747, platību 1.56 ha sadalei. 

2.2. Īpašumam (paliekošā daļa) sastāvošam no zemes vienības ar 
pirmsreģistrēto  kadastra apzīmējumu  8074 003 003 1002, platību 0.92 
ha, saglabāt nosaukumu “Dzirnavu iela 1”, Mālpils nov. 

2.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
1002, platību 0.92 ha saglabā adresi Dzirnavu iela1, Mālpils, Mālpils 
novads.  

2.4. Zemes vienībai Nr.1 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
1002, platību 0.92 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve  (NĪLM kods –0901). 

2.5. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu 8074 003 003 1004, platību 0.17 ha, piešķirt nosaukumu 
“Melioratoru  iela 11”, Mālpils nov. 

2.6. Zemes vienībai Nr.3 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
1004, platību 0.17 ha, noteikt adresi Melioratoru iela 11, Mālpils, Mālpils 
novads.  

2.7. Zemes vienībai Nr.3 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
1004, platību 0.17 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods – 1201). 
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2.8. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 003 1005, platību 0.40 ha, piešķirt nosaukumu 
“Melioratoru  iela  9”, Mālpils nov. 

2.9. Zemes vienībai Nr.4 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
1005, platību 0.40 ha noteikt adresi Melioratoru iela 9, Mālpils, Mālpils 
novads.  

2.10. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1005, 
platību 0.40 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods -1003). 

2.11. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 003 1003, platību 0.09 ha, piešķirt nosaukumu I-
65 Melioratoru iela, Mālpils nov. 

2.12. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1003, 
platību 0.09 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā  - 0.09 ha (NĪLM kods- 1101). 

 
 
 
 

14/4. 
Par adreses maiņu/piešķiršanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas 
noteikumi” pašvaldībām uzliek par pienākumu noteikt vai precizēt adrešu reģistrā 
reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes 
vienībām atbilstoši noteikumu prasībām. Adreses ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 
saskaņā ar noteikumu 14. punktu, apbūvei paredzētai zemes vienībām vai ēkām 
jāpiešķir numuri ar piesaisti ielas nosaukumam. Saskaņā ar noteikumu 9. punktu, 
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 
adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst  noteikumos minētajām prasībām.  
 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un Apdzīvoto vietu likuma 14. panta  2. un 
4. punktu, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 2.8 punktiem, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013 - 2024.gadam mainīt nosaukumus ielu 
posmiem: 
1. Mainīt adreses, piesaistot ielām, 44 adresācijas objektiem (pēc pievienotā 

saraksta). 
2. Piešķirt adreses 15 adresācijas objektiem ( pēc pievienotā saraksta). 
3. Mainīt/piešķirt nosaukumus ielām: 

3.1.  Mainīt nosaukumu Mergupes ielai posmā  no NĪ ”Vecpils”, Mālpils 
nov. līdz Vites ielas krustojumam) un pašvaldības  piekrītošās zemes 
vienībā  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0803 uz Zemeņu iela. 
3.2.  Piešķirt nosaukumu Kristālu iela, pašvaldības jaunizveidotajam ielas 
posmam, sadalot nekustamo īpašumu  I-18 Kantora iela. 
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14/5. 
Par īpašuma nosaukuma maiņu 

Ziņo: S.Strausa 
 
Izvērtējot pašvaldības zemes, tiek konstatēts, ka būtu nepieciešams mainīt  

nekustamo īpašumu nosaukumus. 

Saskaņā ar kadastra likuma 1. panta 14. apakšpunktu  nekustamā īpašuma 
nosaukums - ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas 
objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese. 

 Saskaņā ar Administratīvā likuma 14. panta ceturto daļu viena novada 
teritoriālajā iedalījumā nosaukumi  nedrīkst atkārtoties. 

 Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
 
Mainīt nosaukumus: 
1. Nekustamajam īpašumam kadastra numurs 8074 005 0343, kopplatība 4.4 ha, 
no “Tālavas”, Mālpils novads, uz “Kamčurgas”, Mālpils novads. 
 
2. Nekustamajam īpašumam kadastra numurs 8074 005 0579, kopplatība 0.05 ha, 
no Pavasara iela uz I-25 Pavasara iela. 
 
3. Nekustamajam īpašumam kadastra numurs 8074 003 0777, kopplatība 0.88 ha, 
nosaukumu no Dzirnavu iela, Mālpils novads uz I-44 Dzirnavu iela, Mālpils novads. 
 
4. Nekustamajam īpašumam kadastra numurs 8074 003 0788, kopplatība 0.48 ha, 
no Pīpeņu iela uz I-59 Pīpeņu iela. 
 
5. Nekustamajam īpašumam kadastra numurs 8074 003 0920, kopplatība 0,03 ha 
no Skolas iela,  uz I-14 Skolas iela. 
6. Inženierbūvei, kadastra apzīmējums 8074 003 0259 00, I-64 Puķu iela, uz  I-25 
Puķu iela.  
 
 

14/6. 
Par servitūta nodibināšanu stāvlaukuma izbūvei pie Mālpils muižas. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: A.Lielmežam 
 
2017.gada 21.novembrī Mālpils novada domē saņemts A.P. iesniegums (reģ. 
Nr.17/1571-S) par servitūta nodibināšanu zemes gabalos ar kadastra Nr.8074 
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0030 562 un 8074 0030 649 ar mērķi izbūvēt un labiekārtot automašīnu 
stāvlaukumu pie Mālpils muižas sekmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. 
Izskatot iesniegumu, tiek konstatēts: 

1. A.P. pieder nekustamais īpašums, sastāvošs no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, ar adresi  Pils iela 8 B, Mālpils, Mālpils 
novads, uz kura plānots  izbūvēt labiekārtotu  stāvlaukumu 

 2. Zemes gabalam nav tiešas piekļuves pie pašvaldības ceļa (ielas).  
 
A. P. lūdz Mālpils novada pašvaldību dot piekrišanu ceļa izbūvei Mālpils novada 
pašvaldībai piederošajos īpašumos: Mālpils internātskola, Mālpils novads,  zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0562  (ceļa servitūta izbūves platība 
715 m2) un I-40 Pils iela, Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8074003 0649  (ceļa servitūta izbūves  platība 57 m2), un noslēgt reāllservitūta 
līgumu  par labu A. P. piederošajam zemes gabalam Pils iela 8B, Mālpils, Mālpils 
novads. 

Saskaņā ar Civillikuma 1130.pantu servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar 
kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai 
vai noteiktam zemes gabalam par labu. 

 Civillikuma 1131.pants nosaka, ka servitūts, kas nodibināts par labu 
noteiktai fiziskai vai juridiskai personai, ir reālservitūts; servitūts, kas nodibināts par 
labu kādam noteiktam nekustamam īpašumam, tā ka to izlieto katrreizējais tā 
īpašnieks, ir reālservitūts. 

Civillikuma 1129.¹pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta 
mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala 
nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības 
laikā. Apbūves tiesībai piemērojami noteikumi, kas attiecas uz nekustamām lietām, 
izņemot pirmpirkuma tiesību un izpirkuma tiesību. Uz apbūves tiesības pamata 
uzceltā nedzīvojamā ēka (inženierbūve) ir uzskatāma par apbūves tiesības būtisku 
daļu.  

Atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir 
nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas 
zemesgrāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, 
kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi 
citi servitūtam nepieciešamie noteikumi. 

Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic 
zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, 
kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un 
tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par 
apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves 
tiesību attiecīgi piemērojami noteikumi par nomas līgumu. Apbūvei nepieciešamais 
zemes gabals tiek noteikts, ievērojot būvniecības un citu likumu prasības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3.pants noteic pienākumu publiskai personai rīkoties ar finanšu līdzekļiem 
un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama 
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 3) manta 
iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. Tāpat minētā likuma 
5.pants noteic aizliegumu nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā 
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai ar atsevišķiem likumā noteiktajiem izņēmuma 
gadījumiem. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likums 5.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka aizliegums nodot publiskas 
personas mantu privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā 
neattiecas uz gadījumiem, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai 
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vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī 
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

A.P. apņemas par saviem līdzekļiem uzturēt un kopt ceļa servitūta tiesību 
izmantošanai paredzēto teritoriju un tai piegulošo teritoriju atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, kā arī segt visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa servitūta ierakstīšanu 
zemesgrāmatā. Līdz ar to tiks veikta pašvaldības īpašuma uzlabošana, teritorijas 
labiekārtošana, ceļa servitūta nodibināšanai pašvaldības budžeta līdzekļi nav 
nepieciešami, un maksu par apbūves tiesības piešķiršanu nav nepieciešams 
noteikt. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 4.pantu, 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1129.¹, 1129.2. pantu 1130., 
1131.pantu, 1141.pantu, 1156.panta 3.punktu un 1231.panta 3.punktu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 
otrās daļas 5.punktu,  “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Piekrist nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu ar tiesībām uz braucamo ceļu 

pašvaldībai piederošajos īpašumos: Mālpils internātskola, Mālpils novads, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0562  (ceļa servitūta 

izbūves platība 715 m2 un I-40 Pils iela, Mālpils novads, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8074003 0649  ( ceļa servitūta izbūves  platība 57 m2) 

piešķirot apbūves tiesību uz divdesmit (20) gadiem.    

2. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās organizēt līguma noslēgšanu par reālservitūtu 

nodibināšanu (saskaņā ar pielikumu Nr.2). 

3. Servitūta pieprasītājam segt visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa servitūta 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 

 

 

14/7. 
Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 16.11.2017. saņemts biedrības “Mālpils zivīm” 

iesniegums (reģ.Nr.17/1553-S) par līdzfinansējuma piešķiršanu zivju resursu 

palielināšanai Mālpils novada ūdenskrātuvēs.  

 Biedrība “Mālpils zivīm” apsaimnieko divas Mālpils novadam piederošas 

ūdenskrātuves, kurās tiek organizēta licencētā makšķerēšana.  

 Līdz šim katru gadu Biedrība “Mālpils zivīm” ir vairākkārt pavairojusi zivju 

resursus šajās ūdenskrātuvēs par naudas līdzekļiem, kādi Biedrībai bija pieejami 

gan no fizisko un juridisko personu ziedojumiem, gan projektiem.  

Šogad Biedrība bija iecerējusi piesaistīt  LR Zivju fonda līdzekļus. Diemžēl, 

iesniegtais projekts netika apstiprināts.  Neraugoties uz to, Biedrība plāno Mālpils 

ūdenskrātuves pavairot  ar augstvērtīgām  zivju sugām  (karpas, līņi, karūsas) par 
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summu aptuveni 5000.00 EUR apmērā.  Biedrība šajā projektā plāno ieguldīt pašu 

un privātpersonu ziedoto finansējumu, kā arī cer uz pašvaldības atbalstu. 

Biedrība lūdz atbalstīt viņu ieceres realizāciju un piešķirt 1000.00 EUR 

līdzfinansējumu. 

Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un Zvejniecības likuma 21. un 27.pantu 

Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

Izvērtējot dabas resursu nodokļa ieņēmumus, atbalstīt biedrības “Mālpils 

zivīm” ieceri par zivju resursu palielināšanu Mālpils novada ūdenskrātuvēs,  

piešķirot projekta realizācijai 2000,00 EUR (divi  tūkstoši eiro) finansējumu no 

speciālā budžeta dabas resursu nodoklis sadaļas. 

 
 
 

14/8. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Mālpils zivīm”. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Pamatojoties uz nepieciešamību gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas  
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī nodrošināt  tūrisma iespēju popularizēšanu 
un saskaņā ar: 
  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kur noteikts, ka viena 
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšanu; 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldības funkcijā 
(veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu) ietilpstošu valsts pārvaldes uzdevumu - 
nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mālpils pašvaldības 
iedzīvotājiem un tūristiem, popularizējot aktīvas atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga 
dzīvesveida nodrošināšanā; 

Tūrisma likuma 8.pantā noteiktajā pašvaldības funkcijā (nodrošināt resursus un 
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju 
popularizēšanu - nodrošināt tūrisma objektu iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām, piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā, 
finansēšanā un uzturēšanā; 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kur noteikts, ka no katras 
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums; 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona 
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja 
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai 
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas 
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
41.panta otrās un trešās daļas noteikumus: 
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt 
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu 
deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla 
kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus; 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu 
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, un 
ņemot vērā, ka: 

 
biedrības „Mālpils zivīm”, cita starpā, darbības mērķis ir arī Tūrisma 

veicināšana Mālpils novadā, Vides objektu labiekārtošana, kā arī bērnu un 
jauniešu izglītošana vides jautājumos; 

Biedrība ir realizējusi vairākus projektus („Tūrisma objektu informatizācijas 
sistēmas ieviešana Mālpils novadā„ un „Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz 
Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem”, kā arī „Dabas un tūrisma 
kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”, tūrisma maršruta „Jaunatklātā Mālpils” 
izstrāde). 

Pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Biedrību, kuras ietvaros Biedrība 
ir kvalitatīvi  veikusi  bērnu  vasaras nometņu „Asarītis” organizēšanu  un  Tūrisma 
objektu un  dabas takas kopšanas un uzturēšanas darbus. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu,   
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”, reģ.Nr.40008107281, 

par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu saskaņā ar Pielikumu. 

(Deleģēšanas līguma projekts). 

2. Noteikt, ka Deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1  (vienu) gadu. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Agri Bukovsku Mālpils novada 

pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas 

līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

14/9. 
Par vienotās grāmatvedības izveides uzsākšanu  

Ziņo: S.Strausa 
 
Lai nodrošinātu pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku 
organizēšanu, balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi veikt Mālpils 
novada pašvaldības darba optimizāciju, nodrošinot efektīvu kontroli par finanšu 
līdzekļu izlietojumu,  
 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
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1. Ar 2018.gada 1.janvāri Mālpils internātpamatskolas grāmatvedības 

organizēšanu uzdot Mālpils novada domes administrācijas Finanšu un 

ekonomikas daļai; 

2. Mālpils novada domes administrācijas Finanšu un ekonomikas daļai līdz 

2017.gada 15.decembrim pārņemt Mālpils internātpamatskolas 

grāmatvedības dokumentāciju un sagatavot attiecīgas izmaiņas iekšējos 

normatīvajos aktos. 

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes 

izpilddirektoram. 

 
 
 

14/10.  
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 6.novembrī Mālpils novada domē ar Nr.  17/491-S reģistrēts S.E. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par  P.E. deklarēto dzīvesvietu adresē: 
“dzēsts”, ņemot vērā, ka P.E. dzīvesvietu deklarēja pie sava brāļa A.E., kurš miris 
pirms gada un to, ka viņa kā mājas īpašniece  īres līgumu ar  P.E.  nav slēgusi. 
Iesniegumā teikts, ka P.E. atsakās labprātīgi segt izdevumus mājas uzturēšanai, 
regulāri dzer un amorāli uzvedas. S.E. piekrīt lietas izskatīšanai bez viņas 
klātbūtnes. 
Konstatēts, ka P.E. deklarētā dzīvesvieta adresē: “dzēsts”, PMLP Iedzīvotāju 
reģistra datu bāzē reģistrēta no  2003.gada 17.septembra, tiesiskais pamats  - 
radniecība ar A.E..  A.E. miris 2016.gada  12.septembrī. Ieraksti Zemesgrāmatā 
liecina par to, ka S.E. uz Mālpils novada nekustamo īpašumu “dzēsts” īpašuma 
tiesības nostiprinātas 2012.gada 10.augustā. 
07.11.2017.P.E. uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule ar informāciju, 
ka  S.E. iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē š.g. 22.novembrī, sēdes sākums pl.16.00 un novada domes sēdē 
š.g. 29.novembrī, sēdes sākums pl.15.00, un aicinājumu piedalīties sēdēs un 
sniegt paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei 
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu deklarētās dzīvesvietas 
reģistrēšanai adresē: “dzēsts”.   
 
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. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā S.E. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta  otro daļu, nolēma: 
anulēt ziņas par P.E., 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. 
 
 

14/11.  
Par  līdzfinansējumu projektam “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”.  

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 13.11.2017.gadā saņemts iesniegums no jaunatnes lietu 
speciālistes Antras Austriņas - Seņkānes (reģ.Nr.17/1538-S) par projektu 
„Jauniešu līdzdalība Mālpilī”. Projekts paredz sekojošas aktivitātes: 

 
1.aktivitāte: divu dienu jauniešu forums „Esi sadzirdēts”: 
 
a) jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem diskusija ar mērķi identificēt galvenās 

problēmas Mālpils novadā un vienoties par iespējamiem risinājumiem 
b) diskusijas jauniešiem vecumā no 18-25 gadiem par to, kā saglabāt jauniešiem 

saikni ar novadu pēc vidusskolas un kā padarīt Mālpili par vietu, kur jaunieši 
vēlas dzīvot, veidot savus uzņēmumus un dibināt ģimenes. 

 
2.aktivitāte: Pasākums „Kafija ar politiķiem” Mālpilī par VI cikla tematisko prioritāti 

„Jaunieši Eiropā-kas tālāk” par Strukturētā dialoga VI cikla izvirzītajiem 
jautājumiem kā arī diskusijas par forumā izvirzītajiem jautājumiem. 

 
3.aktivitāte: Plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni darba grupas sanāksme. 

Projekta aktivitāšu izvērtējums. Diskusijās izstrādāto rīcības virzienu analīze un 
priekšlikumu/ rekomendāciju turpmākiem pasākumiem jaunatnes politikas 
attīstības jomā novadā izstrāde. 

 
4.aktivitāte: Rekomendāciju izvērtēšana „Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā”. Mērķis iepazīstināt domes deputātus ar strukturētā dialoga 
sagatavotajām rekomendācijām un izstrādātajiem rīcību virzieniem un pārrunāt 
prioritātes, kā arī iepazīstināt ar 3.aktivitātes rezultātiem, saskaņotas jaunatnes 
politikas attīstībai novadā. 
 

Projekta kopējās izmaksas ir 1514.89 EUR. Jaunatnes Starptautisko programmu 
aģentūra projektu ir apstiprinājusi tikai daļēji, samazinot finansējumu par 500.00 
EUR pozīcijai, kas paredz samaksu par darbu jaunatnes lietu ekspertam- 
moderatoram. Jaunatnes lietu eksperta pienākumos ietilpst dalība četrās projekta 
aktivitātēs, aktivitāšu sagatavošana, vadīšana, rekomendāciju sagatavošana, 
rezultātu apkopošana, politiskās konsultācijas. Piešķirtā finansējuma ietvaros ir 
jārealizē visas projektā paredzētās aktivitātes, taču šī samazinājuma rezultātā 
projektu nav iespējams realizēt kvalitatīvi, jo 45 stundu vietā aktivitāte jārealizē 20 
stundās. Lūgums Mālpils novada domi līdzfinansēt projektu „Jauniešu līdzdalība 
Mālpilī” 500,00 EUR apmērā, lai projektu varētu realizēt pieteikumā paredzētajā 
kārtībā.  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Atbalstīt projektu “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”, piešķirot 500,00 EUR (pieci simti 
eiro) no projektu finansējuma līdzekļiem, nodrošinot visu projekta pieteikumā 
paredzēto aktivitāšu realizāciju. 
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14/12. 

Par  Mālpils muižas iesniegumu par kopīgas uguņošanas rīkošanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 8.novembrī saņemts Kultūrvēsturiskā mantojuma un attīstības biedrības 
“Mālpils muiža” iesniegums (Reģ. Nr.17/1505-S) par līdzdalību Jaungada 
uguņošanas rīkošanai un lūgumu līdzfinansēt pasākumu līdz 50% no 
paredzētajiem 1200,00 EUR. Svētku uguņošanu nodrošinās SIA “Faville”.  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Neatbalstīt priekšlikumu  piedalīties kopīgā Jaungada uguņošanas rīkošanā. 
 
 
 
 

14/13.  
Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes televīzija”.  

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 2.novembrī Mālpils novada domē saņemts SIA “Vidzemes televīzija” 
sadarbības piedāvājums (reģ.Nr. 14/1478-S) 2018.gada aktuālākās informācijas 
atspoguļošanā “Vidzemes TV” kanālā Re:TV. 
 
"Re:TV" raida bezmaksas virszemes televīzijas apraidē visā Latvijā un apvieno 
visas Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas vienā kanālā, papildus veido kanāla 
oriģinālproduktus, sadarbojoties ar neatkarīgiem producentiem.  
PIEDĀVĀTĀ MĒNEŠA SADARBĪBAS FORMA:  
1 (viens) informatīvais sižeta izgatavošana un pārraide Vidzemes TV programmā;  

1 (viena) sižeta garums: ~3 min  

Visi sižeti pirms filmēšanas tiek saskaņoti ar Mālpils novada domi.  

Visi sižeti pēc pārraides tiek nodoti Mālpils novada domei.  

2 sludinājumu pārraide Vidzemes TV programmā  

Līguma darbības periods: 12 mēneši ( 1.01.2018 – 31.12.2018)  

Mēneša līguma summa: 250 EUR +PVN, gada līguma summa 3000 EUR+PVN 
 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Noraidīt SIA “Vidzemes televīzija” sadarbības piedāvājumu. 
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14/14.  
Par finansiāla un organizatoriska atbalsta sniegšanu Latvijas Volejbola 

federācijai.  

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 3.novembrī Mālpils novada domē saņemts Latvijas Volejbola 
federācijas iesniegums (Reģ. Nr.17/1487-S) ar lūgumu sniegt finansiālu un 
organizatorisku atbalstu, nodrošinot iespēju pieteikt komandas un izmantot 
pašvaldības sporta bāzes, organizējot kādu no Senioru volejbola čempionāta 
kārtām. Mālpils novadā senioru volejbola komanda nav izveidota. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

 
Piedāvāt telpas sacensību rīkošanai, nepieciešamības gadījumā izskatot jautājumu 
par telpu nomas maksas samazināšanu. 
 
 
 
 
 

14/15.  
Par autobusa piešķiršanu biedrībai “Notici sev!”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 3.novembrī Mālpils novada domē saņemts Invalīdu un viņu atbalsta 
biedrības “Notici sev!” iesniegums (reģ.Nr.17/1539-S) ar lūgumu piešķirt un 
apmaksāt transporta pakalpojumu (skolēnu autobuss 20 personām) 2017.g. 
2.decembrī biedrības “Notici sev!” biedriem un Mālpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas svētdienas skolas bērnu un jauniešu braucienam uz “Laternu, Gaismas 
svētkiem” Blomes pagastā. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Invalīdu un viņu atbalsta biedrības “Notici sev!” un Mālpils 
evaņģēliski luteriskās baznīcas svētdienas skolas bērnu un jauniešu 
braucienu uz “Laternu, Gaismas  svētkiem”. 

2. Segt transporta izdevumus līdz 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā no 
projektu finansējuma līdzekļiem. 

 
 
 
 

14/16.  
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izstrādāto pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību saskaņošanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemti pašvaldības izglītības iestāžu – Mālpils novada 
vidusskolas (reģ. Nr.17/1579-S), Mālpils internātpamatskolas (reģ. Nr.17/1587-S), 
Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” (reģ. Nr.17/1589-S) un 
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Mālpils Mūzikas un mākslas skolas (reģ. Nr.17/1591-S) iesniegumi ar lūgumu 
saskaņot minēto izglītības iestāžu izstrādāto pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas kārtību.   
 Pamatojoties uz Izglītības likuma 49.1panta otro daļu un 2017. gada 
22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 501 “Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punktu, Saskaņot 
Mālpils novada noteikumus “Mālpils novada vidusskolas pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā);  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
noteikumus “Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
organizēšanas kārtība” (pielikumā); 

2. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas noteikumus “Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā); 

3. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas noteikumus “Pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā); 

4. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas noteikumus “Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā). 
 

 
 
 

 
14/17.  

Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils kultūras centrā. 

Ziņo: S.Strausa 
 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes Priekules 
iesniegums, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2017. gada rīkot Ziemassvētku 
tirdziņu Mālpils kultūras centrā. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Ziemassvētku tirdziņu Mālpils kultūras  
centrā š.g. 16.decembrī. 

2. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa nolikumu (pielikumā). 
 
 
 
 

14/18.  
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sniegto 

publisko pakalpojumu izcenojumos. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: A.Lielmežam 

 
Mālpils pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” iesniegusi 
apstiprināšanai grozījumus saistošajos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 
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23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 ”Par pašvaldības aģentūras „Mālpils 
sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” : 
 
 

 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 23.marta 
saistošajos noteikumos Nr.7 ”Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem” (Lieta Nr. 1-01.1) 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Mālpils 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības 
administrācijas ēkā. 
 

 
 

14/19.  
Par amata vietas likvidāciju pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais 

dienests”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

2017.gada 21.novembrī Mālpils novada domē saņemts PA “Mālpils sociālais 
dienests” vadītājas iesniegums (reģ. Nr.17/1583-S), kurā lūgts ar 2018.gada 
1.janvāri izslēgt no aģentūras amatu saraksta psihologa amata vienību. 
Lūgums pamatots ar darbinieka noslogotības izvērtēšanu, kā arī, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, lai nodrošinātu 
pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku organizēšanu, 
balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi veikt Mālpils novada pašvaldības 
darba optimizāciju, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un pilnveidot 
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti,  
 

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība 

Cena 
Euro (bez 

PVN) 
 

1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās 
aprūpes institūcijā 

 
 

1.1. Klientam, kuram nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

18,30 
 

1.2. Klientam, kuram nav nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

17,30 
 

2. Aprūpes mājās pakalpojums 
 

Stundas 
likme 

3,20 
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Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Ar 2017.gada 31.decembri izslēgt no P/A ”Mālpils sociālais dienests” amatu 

saraksta psihologa amata vietu. 

2. Uzdot P/A ”Mālpils sociālais dienests” direktorei veikt normatīvajos aktos 

paredzētās darbības, lai brīdinātu darbinieku par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu. 

 
 
 

14/20.  
Par amata vietas izveidošanu Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē 

“Māllēpīte”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

 
2017.gada 21.novembrī Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada 
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” iesniegums (reģ.Nr.17/1588-S) ar 
lūgumu apstiprināt psihologa likmi 0,3 slodzes, 9 stundas nedēļā no šī gada 
1.decembra. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Atļaut izveidot štata vienību “psihologs”, 0,3 slodzes 9 stundas nedēļā, paredzot 
finansējumu 2018.gada budžetā. 
 
 
 

14/21.  
Par grozījumiem 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 
 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” iesniegusi 
apstiprināšanai  grozījumus 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”. Izskatot sagatavoto 
saistošo noteikumu projektu un P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores O. 
Volosatovas sniegto informāciju un priekšlikumus,  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2014.gada 26.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā””. (Lieta Nr. 1-01.1). 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Mālpils 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības 
administrācijas ēkā. 

 

 

14/22. 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” iesniegusi 
apstiprināšanai grozījumus 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils 
novadā”. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi 2013.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”. (Lieta Nr. 1-01.1). 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Mālpils 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības 
administrācijas ēkā. 

 
 
 

14/23.  
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Mālpils novada pašvaldībā”. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” iesniegusi 
apstiprināšanai grozījumus saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi 2013.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novada pašvaldībā””. (Lieta Nr. 1-01.1). 
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2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Mālpils 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības 
administrācijas ēkā. 

 
 
 

14/24.  
Par Mālpils novada 2018.gada kalendāra realizēšanu un izmantošanu 

prezentācijai. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:A.Lielmežam 
 

Mālpils novada Latvijas 100-gades darba grupa ir realizējusi pirmo projektu 
fotokonkursu “Četri gadalaiki Mālpilī”, un ir izdots kalendārs 2018.gadam. Projekts 
tika uzsākts 2016.gada nogalē, un kopumā iesūtītas 19 autoru 225 fotogrāfijas. No 
tām kalendāra izveidei kā izcilākās izvēlētas 8 autoru 28 fotogrāfijas (katru mēnesi 
atspoguļo 2 fotogrāfijas). 

Kopējie kalendāra sagatavošanas izdevumi un iespiešana sastāda 3612,88 EUR 
un ir izdoti 500 eksemplāri. Viena eksemplāra pašizmaksa – 7,2257 EUR.  

Pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punktu  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Noteikt kalendāra pārdošanas cenu, ieskaitot PVN – 7,50 EUR (septiņi euro 

50 centi). 

2. Noteikt, ka kalendāru var iegādāties kultūras centra kasē un novada domes 

kasē. 

3. Noteikt, ka  pārdošanai tiek izmantoti 250 eksemplāri. 

4. Noteikt, ka pašvaldības prezentācijas vajadzībām tiek izmantoti 250 

eksemplāri. 

 
 

14/25.  
Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu konkurss 

komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: D.Pudelim, A.Lielmežam, V.Mihelsonam, J.Paulovičam, 
L.Amerikai, J.Ņikitinai. 
 
Ar Mālpils novada domes 29.03.2017.sēdes lēmumu 3/25 apstiprināti konkursa 
“Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” 
noteikumi. 22.11.2017.vērtēšanas komisija izskatīja konkursam iesniegto biznesa 
plānu. Atbilstoši konkursa nolikumam konkursa pieteikumam pēc vērtēšanas 
kritērijiem jāsaņem vismaz puse no iespējamiem punktiem. Vērtēšanas komisija 
iesniegusi sekojošus vērtējumus: E.Junga-37 punkti; A.Lielmežs-36 punkti; Nellija 
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Andrukele-48, Jānis Paulovičs-21, Dainis Pudelis-15, Jūlija Ņikitina-19, Agris 
Bukovskis-35. Kopā 211 punkti,  vidējais vērtējums 30,14 punkti. 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 

 
1. Konkursa “Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils 

novadā” vērtēšanas komisijai sagatavot lēmumu par konkursa rezultātiem. 
2. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra sēdi. 

 
 
 
 

14/26.  
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, 
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmā daļa nosaka, ka 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 
maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina 
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos 
paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:  
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 
un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu 
apsaimniekotājs; 
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.  

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka 
pašvaldība ar savu lēmumu.  

2014. gada 28. aprīlī Mālpils novada dome noslēgusi līgumu ar SIA „Ragn 
Sells” „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. MND/2013-15). Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „Ragn Sells” 
nodrošināšana sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā.  

2017. gada 17. Novembrī  saņemts SIA “Ragn Sells” iesniegums Nr. 
14/11/2017-2.3 „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām” (iesniegums  
datēts ar 2017.gada 14.novembri). Iesniegumā norādīts, ka Dabas resursu nodokļa 
likums paredz dabas resursa nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pieaugumu no 25.00 EUR līdz 35.00 EUR par tonnu sākot no 2018.gada 1.janvāra.  
Sakarā ar minēto SIA „Getliņi EKO” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu, 
sākot no 2018.gada 1.janvāra būs 40.92 EUR /tonnā, līdzšinējo 37.32 EUR/tonnā 
vietā. Dabas resursu nodokļa daļas pieaugums sastāda 3.60 EUR/tonnā. 
Iesniegumā minēts, ka sakarā ar sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas darbību SIA 
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„Getliņi EKO”poligonā,  dabas resursu nodoklis maksājams 36% apmērā no 
noteiktās likmes. 
 Iesniedzējs norāda, ka izklāstītie apstākļi rada papildus izmaksas 
Iesniedzējam, izmaksu rašanos un apmērus iesniedzējam nav iespējas ietekmēt, 
līdz ar to Iesniedzējs lūdz izskatīt un apstiprināt jauno sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu.  

Iesniegumam pievienota SIA „Getliņi EKO” 2017.gada 10.oktobra vēstule 
Nr. 147/2016 „Par dabas resursa nodokļa izmaiņām” no, kuras redzams, ka SIA 
„Getliņi EKO” informē SIA „Ragn Sells”, ka laika posmā no 2018.gada 1.janvāra 
līdz 2018.gada 31.decembrim dabas resursu nodokļa likme par sadzīves un 
ražošanas atkritumu apglabāšanu ir noteikta 35.00 EUR/ tonnā. Līdz ar to no 
2018.gada 1.janvāra tiek mainīts atkritumu pieņemšanas tarifs poligonā “Getliņi”. 
Pamats:  Dabas resursu nodokļa likmes par sadzīves un ražošanas atkritumu 
apglabāšanu pieaugums līdz  35.00 EUR/ tonnā. 

2014. gada 28. Aprīļa Līguma „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novadā” 3.3. punkts nosaka, ka Apsaimniekotājs (SIA „Ragn Sells”)  ne 
biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos var iesniegt pamatotu priekšlikumu grozīt tarifu, 
ja tiek paaugstināta maksa par sadzīves atkritumu noglabāšanu Getliņu poligonā 
(Līguma 3.3.2.apakšpunkts).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un noteikt jaunu 
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un 
valdītājiem Mālpils novada pašvaldības teritorijā.  

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, 
Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikuma „Nodokļa likmes par atkritumu 
apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra” Sadaļas: Sadzīves atkritumu un ražošanas 
atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus 
likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim- 35.00 
EUR, 
 likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu un 
Mālpils novada domes 28.09.2011.saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
 
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā 10.25 EUR/m³ bez PVN, ko veido:  

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu – 3.70 EUR/m³ bez PVN; 
1.2. dabas resursu nodoklis  – 2.02 EUR/m³ bez PVN; 
1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 4.53 EUR/m³ bez PVN.  

2. Lēmums stājās spēkā ar 2018. gada 1.janvārī. 
3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils 
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un izlikt redzamā vietā Mālpils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā. 
 
 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/
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14/27.  

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrībai “Notici sev!”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

  Mālpils novada domē 27.11.2017. saņemts Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība ,,Notici sev!”, Reģ. Nr.50008100001, (turpmāk – Biedrība) iesniegums 
ar lūgumu piešķirt Biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas Nr.158 un Nr.163, kas 
atrodas bijušās Mālpils profesionālās vidusskolas ēkā Pils ielā 14, Mālpilī.  
 Biedrība informē, ka tā izstrādā pieteikumus Eiropas Savienības un Latvijas 
sociālo projektu konkursiem un realizē finansējumu ieguvušos projektus, 
organizējot dažādus pasākumus pašvaldībā dzīvojošiem invalīdiem. Līdz šim 
realizēti 32 dažāda lieluma sociālās nozīmes projekti, kuru mērķauditorija ir Mālpils 
novadā dzīvojošas  vismazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. 
 Jebkura atbalstīta projekta īstenošanai ir nepieciešams uzrādīt telpu 
esamību Biedrības rīcībā. 2017. gada 21. novembrī Biedrība iesniedza projektu 
“Vides pieejamība ikvienam” Ziedot.lv un Latvenergo izsludinātajā projektu 
konkursā.  Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots uzstādīt pandusu pie Mālpils 
profesionālās vidusskolas ārdurvīm un diagonālo pacēlāju pie skolas iekštelpu 
galvenajām trepēm, pielāgot tualeti un dušas telpu cilvēkiem ratiņkrēslā, izremontēt 
un izveidot “Sensoro relaksācijas istabu”, kas paredzēta cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem,  izremontēt un pielāgot telpu lietoto apģērbu maiņas punkta izveidei. 
Projektā plānots piesaistīt līdzekļus 34930.10 EUR apmērā. Projekts paredz vides 
pieejamības nodrošinājumu Mālpils internātpamatskolas audzēkņiem un visiem 
mālpiliešiem ar kustību traucējumiem vismaz 10 gadu garumā. Projekta rezultāti 
būs zināmi decembra vidū. 
 
Izskatot  pieejamo informāciju, dome konstatē, ka:  
1) Biedrība “Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!”” ir piešķirts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar 08.06.2006.VID lēmumu 
Nr.91. 
2) Biedrības darbības jomas un mērķis – sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. Cilvēktiesību un 
indivīda tiesību aizsardzība. 
3) Bijušās Profesionālās vidusskolas ēkas telpas Nr. 158 (30,5m2), un Nr.163 
(70.2m2) šobrīd netiek izmantotas un nav iznomātas. 
 
4)  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo 
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 
5) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta 2.daļas 4.1apakšpunktu pašvaldība var nodot bezatlīdzības lietošanā savu 
mantu sabiedriskā labuma organizācijai. 
6) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. 
panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības 
lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums un lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 
bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un 
apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās mantas lietošanas vai 
izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; citi 
nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas 
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo daļu, 5.panta sesto daļu,   
 

Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Patapinājuma līgumu ar biedrību „Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!””, Reģ. Nr.50008100001, par Telpas Nr.158 (30.5 m2 kopplatībā) un 
Telpas Nr.163 (70,2m2 kopplatībā), kas atrodas bijušās Mālpils profesionālās 
vidusskolas ēkā  Pils ielā 14, Mālpilī (būves kadastra apzīmējums 8074 0030 6280 
01) bezatlīdzības izmantošanu. Nekustamā īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. 
2. Līgums tiek noslēgts uz 10 gadiem (no 2017.gada 1.decembra līdz  2027.gada 
30.novembrim), pie nosacījuma, ja  Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss. 
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pašvaldībā dzīvojošo invalīdu un citu 
sociāli mazaizsargāto personu grupu dzīves kvalitātes paaugstināšana un 
aktivitāšu nodrošināšana. Projektu piesaiste un realizācija. 
4. Biedrībai ir pienākums Nekustamo  īpašumu  nodod atpakaļ Domei, ja beidzas 
Līguma termiņš un tas netiek pagarināts, kā arī gadījumā, ja Līgums tiek  izbeigts 
pirms termiņa.   
5. Uzdod izpildinstitūcijai sagatavot un noslēgt Patapinājuma līgumu. 
 
 
 
 

14/28.   
Par  zemes vienību sadalīšanu . 

Ziņo: S.Strausa 
 
Veicot pašvaldības ceļu un ielu inventarizāciju un adrešu precizēšanu un maiņu 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi ” 
prasībām, tiek konstatēts, ka būtu nepieciešams mainīt nosaukumus ielu posmiem. 
Tāpēc nepieciešams veikt īpašumu sadali. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 11. panta otrās daļas 1. apakšpunktu, 
“Zemes ierīcības likuma” pārejas noteikumu 5. punktu, Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
 
1.Sadalīt pašvaldībai piekrītošo  nekustamo īpašumu I-62 Mergupes iela, Mālpils 
nov.,  kadastra Nr. 8074 003 0665, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8074 003 0803, platību 1.00 ha. 
2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0803, platība 1.00 ha, piešķirt nosaukumu I-30  Zemeņu iela, Mālpils novads. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0803 saglabā lietošanas 
mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods-1101). 
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4.Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma I-18 Kantora iela, Mālpils 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0515, atdalot zemes 
gabalu ar platību  0.06  ha.  
5. Atdalīto gabalu ar platību 0.06  ha iekļaut nekustamā īpašuma I-31- Kristālu iela, 
Mālpils novads,  sastāvā, nosakot lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 
kods-1101). 
 
 
 
 

14/29.  
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils novada 

pašvaldības  dienesta viesnīcā  

Ziņo: S.Strausa 
 
Izskatot iesniegtos dienesta viesnīcas vadītājas maksas pakalpojumu izcenojumu 
aprēķinus veļas mazgāšanai un veļas žāvēšanai, Dome, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt ar 2017. gada 30.novembri Mālpils novada pašvaldības dienesta 

viesnīcas sekojošus maksas pakalpojumu izcenojumus:  
 

 
N.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums par 

mērvienību EUR 
(ar PVN) 

1.  
Īrnieka personīgās veļas 
mazgāšana, izmantojot 
nodrošināto mazgāšanas 
līdzekli 

 
1 reize 

1,66 

2.  
Īrnieka personīgās veļas 
mazgāšana, izmantojot 
personīgo mazgāšanas līdzekli 

 
1 reize 

1,26 

3.  
Veļas žāvēšana 

1 reize 
1,37 

 
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada 
domes 25.10.2017. sēdes Nr.13 lēmuma Nr.2 11.punktu.  
 
 
 

14/30.  
Par izmaiņām darba grupas sastāvā. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada domē 14.11.2017. saņemts A.Austriņas-Seņkānes iesniegums par 
atbrīvošanu no Latvijas simtgades svinību sagatavošanas un īstenošanas darba 
grupas vadītājas pienākumiem.  
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Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (J.Paulovičs, A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, D.Pudelis, J.Ņikitina, V.Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot A.Austriņu-Seņkāni no Latvijas simtgades svinību sagatavošanas 
un īstenošanas darba grupas vadītājas pienākumiem, atstājot darba grupas 
sastāvā. 

 
2. Iecelt par Latvijas simtgades svinību sagatavošanas un īstenošanas darba 

grupas vadītāju Mālpils kultūras centra direktori Edīti Priekuli. 
 

3. Iecelt Māru Ārenti par Latvijas simtgades sagatavošanas un īstenošanas 
darba grupas vadītājas vietnieci E.Priekules prombūtnes laikā. 

 
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Mālpils 

novada domes 30.11.2016. sēdes Nr.15 lēmumu 15/8. 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Novada domes priekšsēdētāja       S.Strausa 
    
Protokoliste: 
Lietvede         L. Graudiņa 
 
30.11.2017. 


