
1 
 

 
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.7 
 

Mālpils novada Mālpilī      24.05.2017. 
 

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

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
optimizāciju. 

2. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas iesnieguma izskatīšanu. 
3. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

internātpamatskolā. 
4. Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna 

apstiprināšanu. 
5. Par Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības 

programmu saskaņošanu. 
6. Par sadarbības līguma par  nometni “Jaunsargu sporta spēles 2017” 

apstiprināšanu. 
7. Par pagaidu nomas līguma noslēgšanu. 
8. Par  zemes nomas līguma noslēgšanu. 
9. Par adreses piešķiršanu/maiņu. 
10. Par zemes vienības platības precizēšanu. 
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 
12. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
13. Par atcēlēja līguma ar SIA “Augusts” noslēgšanu. 
14. Par maksas noteikšanu telpu nomai SIA “Žozefīna”. 
15. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 
16. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici Sev!” iesnieguma 

izskatīšanu. 
17. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
18. Par futbola kluba “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 
19. Par kultūras un izglītības fonda Upe un A.V. iesnieguma izskatīšanu. 
20. Par biedrības “Trīs reiz trīs” iesnieguma izskatīšanu. 
21. Par Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 
22. Par sadarbības līgumu ar biedrību Mālpils Tautskola. 
23. Par SIA “Norma K” valdes locekļa pilnvaru termiņa pagarināšanu un 

atlīdzības noteikšanu. 
24. Par pašvaldības  dzīvokļa Krasta ielā 1 - 2 statusa noteikšanu. 
25. Par kustamas mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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26. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes vienotajā 
grāmatvedības politikā. 

27. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 
28. Par vienotās grāmatvedības izveidi. 
29. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – (Aleksandrs Lielmežs, Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Solvita 
Strausa, Linards Ligeris, Leontina Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante) 
 
Administrācijas darbinieki – 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
PSIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs Aleksandrs Lielmežs ierosina papildināt izsludināto darba 
kārtību ar 1 (vienu) jautājumu. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
 

 
30. Par Mālpils novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmuma Nr. 6/20 „Par 
situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā” precizēšanu. 
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7/1. 
Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 

optimizāciju. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Mālpils 
internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas optimizāciju,  
paredzot Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
reorganizāciju, ievērojot Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdē 
apstiprināto Mālpils novada  attīstības plānošanas dokumentu „Mālpils 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam”, kurš paredz, ka 
Mālpils novads ir vieta, kur Mālpils un apkārtējo novadu iedzīvotāji var iegūt 
kvalitatīvu izglītību visa mūža garumā. Novadā ir pieejami pirmskolas, 
pamata, vispārējās, profesionālās izglītības pakalpojumi un  nodrošināta 
moderna izglītības iestāžu infrastruktūra. Ikviens iedzīvotājs  var rast dažādas 
interešu un mūžizglītības iespējas, pilnveidojot sevi un savu zināšanu un 
prasmju klāstu. Iedzīvotājs, kas ieguvis izglītību Mālpils novadā, ir 
konkurētspējīgs darba tirgū, kā arī spējīgs veiksmīgi turpināt izglītoties 
augstāka līmeņa mācību iestādēs ārpus novada robežām. 
 Kā arī to, ka pārskatāmā nākotnē valsts pārtrauks pašvaldību 
profesionālo skolu un pašvaldību internātpamatskolu finansēšanu (atbilstoši 
Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem informatīvajiem ziņojumiem  
“Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, 
sākot no 2018.gada 1.janvāra” un “Par pašvaldību profesionālās izglītības 
iestāžu finansēšanas principiem”) un to, ka Mālpils internātpamatskola un 
Mālpils Profesionālā vidusskola atrodas vienā ēkā (Pils ielā 14, Mālpilī, 
Mālpils novadā) un faktiski abas skolas mācību procesa nodrošināšanai 
izmanto vienu un to pašu infrastruktūru, lai nodrošinātu Mālpils novada 
pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu 
optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Mālpils  novadā. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, ar 
kuru noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, 21.panta 8.punktu, ar kuru noteikts, ka tikai dome var izveidot, 
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, 
ar kuru noteikts, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē 
pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās 
nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības 
likuma 7.panta 2.daļu, ar kuru noteikts, ka izglītības iestādi reorganizē un 
likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Profesionālās 
izglītības likuma 14.panta otro daļu, ar kuru noteikts, ka Pašvaldību 
profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo 
pašvaldību domes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,  Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 15 panta trešās daļas 2.punktu un 30.panta otro 
daļu,  
 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1. Reorganizēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes, apvienojot 
Mālpils internātpamatskolu (reģistrācijas Nr. 90000453848, juridiskā 
adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152) un Mālpils 
Profesionālo vidusskolu (reģistrācijas Nr. 90000067596, juridiskā adrese: 
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152), un uz reorganizēto skolu 
materiāli tehniskās bāzes  izveidot  jaunu izglītības iestādi – Mālpils 
vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu. 
 
2. Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
reorganizāciju uzsākt ar 2017.gada 1.decembri un pabeigt līdz 2017.gada 
31.decembrim. 
 
3. Noteikt, ka Mālpils vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola ir abu 
reorganizēto skolu - Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 
vidusskolas funkciju,  tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības 
pārņēmēja. 
 
4. Mālpils vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola tiks izvietota 
reorganizētās Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 
vidusskolas telpās, juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-
2152. 
 
5. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram A. Bukovskim pēc šī lēmuma 
stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt 
par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
reorganizāciju to direktorus. 
 
6. Uzdot Mālpils internātpamatskolas direktorei F. Ģēvelei un Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktora pienākumu izpildītājai D. Melcerei pēc šī 
lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos 
brīdināt par reorganizāciju to pakļautībā esošos skolotājus un darbiniekus. 
 
7. Uzdot Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktoriem ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam informēt izglītojamo vecākus 
par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
reorganizāciju un par izglītības iespējām Mālpils vispārizglītojošajā un 
profesionālajā vidusskolā no 2018.gada 1.janvāra. 
 
8. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram A. Bukovskim līdz 2017.gada 
1.oktobrim izveidot reorganizējamo izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku 
izvērtēšanas komisiju un apstiprināt  pedagogu un darbinieku izvērtēšanas 
kritērijus. 
 
9. Uzdot Mālpils novada domes speciālistei izglītības jautājumos A.Sārnai 
lēmumu par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
reorganizāciju nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai. 
 
10. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar LR Izglītības un zinātnes 
ministriju.  
 
11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 
A. Bukovskim. 
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7/2. 

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 15.05.2017. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores p.i. Daigas Melceres iesniegums (reģ.Nr.17/666-s) ar lūgumu 
aktualizēt Mālpils novada domes 22.02.2017. sēdes lēmumu Nr.2/12 par 
izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās ar 2017.gada 
septembri. Dome, 22.02.2017. sēdē, balsojot ar 5 balsīm “par” pieņēma 
lēmumu: 
1. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās 

profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi: 
1.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 

kods 33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists; 

1.2.  izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
(programmas kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju 
tehniķis; 

1.3. izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” 
(programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 

1.4. izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
33214031), kvalifikācija - interjera noformētājs. 

2. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās Eiropas 
Savienības fonda finansētās profesionālās izglītības programmās ar 
mācību ilgumu 1(viens) gads: 

2.1.  izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 
kods 32a811021), kvalifikācija - pavārs; 

2.2.  izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 
kods 32a811021), kvalifikācija – konditors. 

 
Tā kā no 2017.gada 1.septembra pašvaldību profesionālās izglītības 
iestādēm, kurās tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas, nebūs 
pieejams valsts budžeta piešķīrums profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu segšanai, un ņemot vērā būtisku audzēkņu skaita 
samazinājumu, jo uz 15.05.2017. Mālpils Profesionālajā vidusskolā mācās 73 
audzēkņi, tai skaitā 22 ceturtā kursa audzēkņi,  Mālpils Profesionālās 
vidusskolas vadība lūdz aktualizēt domes pieņemto lēmumu par audzēkņu 
uzņemšanu profesionālās izglītības programmās ar 2017.gada 1.septembri.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
 

1. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās 
profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi: 

1.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 
kods 33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 
1.2.  izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
(programmas kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju 
tehniķis; 
1.3. izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” 
(programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 
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1.4. izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
33214031), kvalifikācija - interjera noformētājs. 

2. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās 
Eiropas Savienības fonda finansētās profesionālās izglītības programmās ar 
mācību ilgumu 1(viens) gads: 

2.1.  izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 
kods 32a811021), kvalifikācija - pavārs; 
2.2.  izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 
kods 32a811021), kvalifikācija – konditors. 
 

 
 
 

7/3. 
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

internātpamatskolā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 16.05.2017. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2-01/11(reģ.Nr.17/672-s), kurā 
lūgts apstiprināt Mālpils internātpamatskolas organizēto pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības 
kursu izmaksas 1,40 EUR  par vienu stundu, organizējot šos kursus grupām, 
kurās ir ne mazāk kā 15 dalībnieku. Kursu izmaksās iekļauta darba samaksa 
lektoram, kafijas pauzes organizēšanas izmaksas, telpu izmantošanas 
izmaksas, kancelejas preču nodrošināšanas un mācību materiālu 
pavairošanas izmaksas. Kursu izmaksās netiek iekļauti specifiski mācību 
līdzekļi, kādu konkrētu prasmju apguvei. Mālpils internātpamatskolas 
pedagogiem dalība profesionālās kompetences pilnveides kursos ir bez 
maksas. Mālpils internātpamatskolas pedagogiem jau ir pieredze šādu kursu 
organizēšanā un vadīšanā, ir organizēti pedagogu tālākizglītības pasākumi 
gan Mālpils novada, gan kaimiņnovadu pedagogiem, šo darbu veicot 
brīvprātīgi, bez dalības maksas noteikšanas. Ņemot vērā Mālpils 
internātpamatskolas pedagogu iniciatīvu un vēlmi popularizēt savas 
zināšanas un prasmes, arī turpmāk tiek plānots piedāvāt pedagogiem un 
pieaugušajiem profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības 
kursus dažādās jomās. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas organizēto pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības kursu izmaksas 
vienai personai 1,40 EUR par vienu stundu. 
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7/4. 
Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada dome, sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm - Mālpils 
novada vidusskolu un Mālpils internātpamatskolu ir izstrādājusi Izglītojamo 
individuālo kompetenču atbalsta pasākuma plānu laika periodam no 
01.06.2017. līdz 31.05.2019, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/l/001). Plāns izstrādāts saskaņā 
ar 2016.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.589 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” un projekta iesniedzēja Valsts 
izglītības satura centra sniegtajiem metodiskajiem norādījumiem. Mālpils 
novada pašvaldības Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākuma 
plāns 2017.gada maijā saskaņots ar Valsts izglītības un satura centru, plāna 
īstenošanai paredzētais maksimālais pieejamais finansējums sastāda 
28819,29 EUR.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” 
(projekta Nr.8.3.2.2/16/l/001) ietvaros izstrādāto Mālpils novada pašvaldības 
izglītojamo individuālo kompetenču atbalsts pasākumu plānu laika periodam 
no 01.06.2017. līdz 31.05.2019. (pielikumā); 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par dalību 
projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” (projekta 
Nr.8.3.2.2/16/l/001). 
 
 

 
7/5. 

Par Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības 
programmu saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 19. maijā saņemts Mālpils 
internātpamatskolas direktores F. Ģēveles iesniegums (reģ. Nr. 17/698-s) ar 
lūgumu saskaņot Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības 2 
gadīgās (pēc 8.klases) programmas: 
 
1) Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” ar 
iegūstamo  kvalifikāciju “Pavāra palīgs”, pirmais profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, 
programmas kods  22 811 021 ; 
2)  Profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” 
ar iegūstamo  kvalifikāciju “Galdnieka palīgs”, pirmais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, 
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programmas  kods  22 543 041 ; 
3) Profesionālās pamatizglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo  
kvalifikāciju “Būvstrādnieks”, pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
programmas  kods  22 582 011 . 
 
          Mālpils internātpamatskolai ir pieredze profesionālo pamatizglītības 
programmu īstenošanā, kā arī atbilstoša materiālā bāze. Līdz šim tika 
realizēta trīsgadīgā programma “Ēdināšanas pakalpojumi” pēc 7.klases. 
2016./17. mācību gadā 1.kursa grupa netika izveidota nepietiekama 
izglītojamo skaita dēļ. Iepriekšējā gadā bija pašvaldību sociālo dienestu 
darbinieku interese par iespējām izglītojamajiem mācīties pēc 8.klases vai 
pēc nepabeigtas 9.klases. Centrālās statistikas pārvaldes datubāze rāda, ka 
2015.gadā Latvijā 9.klasi nepabeidza 542 skolēni, 2016.gadā – 604. 
Piedāvātās  divgadīgās  programmas būtu iespēja izglītojamajiem pabeigt 
9.klasi, vienlaikus  iegūstot  arī  profesionālo  kvalifikāciju. 
Programmu īstenošana papildinātu skolēnu skaitu Mālpils internātpamatskolā, 
spējīgākiem izglītojamiem pēc absolvēšanas būtu iespēja turpināt mācības 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 
 

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

 
Saskaņot Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības 2 
gadīgās (pēc 8.klases) programmas: 
 
1) Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” ar 
iegūstamo  kvalifikāciju “Pavāra palīgs”, pirmais profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, programmas kods  22 811 021; 
2)  Profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” 
ar iegūstamo  kvalifikāciju “Galdnieka palīgs”, pirmais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, programmas  kods  22 543 041 ; 
3) Profesionālās pamatizglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo  
kvalifikāciju “Būvstrādnieks”, pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
programmas  kods  22 582 011. 
 

 
7/6. 

Par sadarbības līguma par  nometni “Jaunsargu sporta spēles 2017” 
apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot Jaunsardzes un informācijas centra, reģistrācijas 
Nr.LV90009222536, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 10/12, Rīgā, 
priekšlikumu par jaunsargu spartakiādes organizēšanu Mālpilī,  dome, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes  61.panta pirmo daļu,  

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

 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru, 
reģistrācijas Nr.LV90009222536, par jaunsargu spartakiādes  organizēšanu 
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Mālpils  novada  Mālpilī  laikā no 2017. gada 14. jūnija līdz 2017. gada 17. 
Jūnijam. 
2. Noteikt Mālpils novada sporta kompleksa vadītāju Valtu Mihelsonu  kā 
atbildīgo personu sadarbības koordinēšanai noslēgtā līguma ietvaros. 

 
 
 

7/7. 
Par pagaidu nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 12. maijā saņemts A.P.   
pilnvarotās personas S.E. iesniegums (reģ. Nr.646-S) ar lūgumu iznomāt 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 1, Mālpils novads, 
sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0747 un 
ēkām. 
 
Dome konstatē: 
 
1. Nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Mālpils novads, kadastrālā vērtība (uz 
01.01.2017.) ir 39,023 EUR, īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 
1.58 ha un  piecām ēkām:  
1) Darbnīca - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 003, platība 1142.3 
m2, kadastrālā  vērtība 12 676 EUR. 
2) Šķūnis  - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 005, platība 25.8 m2,  

kadastrālā vērtība  215 EUR. 
3) Šķūnis -  būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 006, platība, 177 m2, 

kadastrālā vērtība1474 EUR. 
4)  Mašīnu šķūnis -  būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 002, platība 
770.6 m2 , kadastrālā vērtība  1573 EUR. 
5) Darbnīca  - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 004, platība 238.6 
m2, kadastrālā vērtība 2648 EUR. 
 

2. Par nekustamo īpašumu ir pieņemti lēmumi: 
Mālpils novada domes lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu 
atsavināšanai izsolē, Mālpils novada domes lēmums par nekustamā īpašuma 
sadali. 
 
3. Nekustamā īpašuma  iznomātā daļa SIA Norma K: 
Telpas: 
1) Darbnīca - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 003, platība 

368,6m2. 

2) Šķūnis - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 005, platība 25.8 m2. 

3) Šķūnis - būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 006, platība 177 m2. 

Zeme: zemes gabala daļa ar platību 0.4 ha. 
 
4.   Atlikusī īpašuma daļa ilgstoši stāv neizmantota. 
 
Iesniegumā tiek lūgts slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Pašvaldībai tas 
būtu nelietderīgi, jo radītais apgrūtinājums varētu ietekmēt objekta tirgus 
vērtību, kuru nepieciešams noteikt  atsavinot publiskas personas mantu. 
 
Ņemot vērā, ka 
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1) iznomājamais objekts  atrodas  tuvu nomnieka  īpašumam – kultūras 
pieminekļu ansamblim, kura rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbu 
nodrošināšanai, plānots izmantot pašvaldības īpašumu, kas savukārt  sekmēs  
vides sakārtošanu, 
2) kadastra objektu formēšana reģistrēšana un vērtēšana nekustamajam 
īpašumam ir izstrādes stadijā, 
3) līdz septembrim plānots pabeigt īpašuma atsavināšanu, 
izvērtējot visus lietas apstākļus, tiek konstatēts, ka rīkot nomas izsoli būtu 
nelietderīgi, jo  nomas radītais apgrūtinājums varētu ietekmēt objekta tirgus 
vērtību, kuru nepieciešams noteikt  atsavinot publiskas personas mantu. 
 
Lai nekustamais īpašums tiktu izmantots un apsaimniekots, pašvaldības 
ieskatā būtu pareizi nodot nekustamā īpašuma daļu pagaidu nomā ar 
nosacījumu, ka nomas līgumā tiks iekļauts punkts par tā pārtraukšanu pēc 
notikušās izsoles rezultātu pasludināšanas. 
 
Likumā “Par pašvaldībām” 14. panta  otrā daļa  nosaka, ka pašvaldībai. pildot 
savas funkcijas, ir tiesības slēgt darījumu un veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības. 
 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3. panta otrais apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu,  un tā nododama lietošanā 
citai personai par iespējami augstāku cenu. 
 
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu”” 5. punkts nosaka, ja iznomā apbūvētu publiskas personas 
zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes 
nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus. 
 
Ministru kabineta noteikumu  Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punkts nosaka, ka lēmumu par 
nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 
 
Pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 14. panta  otrā daļa,  Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 
panta otro apakšpunktu, 
 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5. 
punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt A.P.: 

1.1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80714 003 0747 daļu ar 

platību 6308 m2. 

1.2. būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 003 daļu ar 

aptuveno platību 760 m2, (kas tiks precizēta dabā pēc faktiskās telpu 
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platības), būvi ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 004, platību 

238,6m2. 

2. Slēgt pagaidu nomas līgumu uz 7 mēnešiem ar nosacījumiem. 

3. Noteikt  fiksēto nomas maksu 65,00 EUR mēnesī + PVN.   

4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt pagaidu nomas līgumu. 

 
 

7/8. 
Par  zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2017. gada 27. aprīlī (reģ. Nr.570-S) saņemts J.M. 

iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 

“Jaunā māja 4”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0483, ar  kopplatību 0.51 ha,  domājamās daļas nomu atbilstoši  

dzīvojamajā mājā ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0483 001 tiesiskajā 

valdījumā esošā dzīvokļa apmēram. 

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

2007. gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 

personas zemes nomu,  

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

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu J.M., par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0483, “Jaunā Māja 4”, Mālpils novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0483, kopplatība 0.51 ha, 2/5 daļas 
nomu. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
  
 
2. Mālpils novada domē 2017. gada 15. maijā (reģ. Nr.656-S) saņemts L.R. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
“Tehnikuma Mazdārziņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0252, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.R. par  nekustamā īpašuma “Tehnikuma 
Mazdārziņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar  adresi: Pils iela 9, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0252, daļas  nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai. 
2.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
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3. Mālpils novada domē 2017. gada 8 maijā (reģ. Nr.605-S) saņemts Ē.Z. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
“Tehnikuma Mazdārziņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0252 daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ē.Z. par  nekustamā īpašuma “Tehnikuma 
Mazdārziņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar  adresi: Pils iela 9, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0252, daļas  nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai 
3.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
        
4. Mālpils novada domē 2017. gada 16 maijā (reģ. Nr.673-S) saņemts Ž.B.  
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
Rūpniecības iela 9, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0252 daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ž.B. par  Rūpniecības iela 9, Mālpils 
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252 daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai. 
4.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
 
5. Mālpils novada domē 2017. gada 22. maijā (reģ. Nr.713-S) saņemts  ZS 
“Atvases” īpašnieka A. B. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu 
par nekustamā īpašuma “Rumbas”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, kura robežojas ar  saimniecības 
apsaimniekošanā esošo  nekustamā īpašuma  īpašuma “Grantskalni” zemes 
vienību,  daļas  nomu 0.6 ha platībā. 
  
Īpašumam atlikta izsole.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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5.1. Slēgt  īstermiņa zemes nomas līgumu  līdz 2017. gada 31. oktobrim ar ZS 
“Atvases” par nekustamā īpašuma “Rumbas”, Mālpils novads, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, daļas ar platību 0.7 ha nomu, 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
5.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 

 
 

7/9. 
Par adreses piešķiršanu/maiņu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 28. aprīlī saņemts 
K.J.J. iesniegums un 2017. gada 22. maijā saņemts V.J. iesniegums ar 
lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Jaunsmaidas”, Mālpils novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0037, uz kuras  atrodas 
kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas jaunbūves . 
 
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.punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piešķirt adresi “Jaunsmaidas”, Mālpils nov.,  nekustamā īpašuma 
“Jaunsmaidas”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8074 006 0037 un jaunbūves stadijā esošajam mājīpašumam. 
 
 
2. Izveidojot jaunu nekustamo īpašumu - dzīvokļu īpašumu tika veiktas 
izmaiņas kadastrālās uzmēŗīšanas lietā, nosakot telpu grupu numurus. Lai 
varētu nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā, nepieciešams  precizēt 
Mālpils novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 4/2 “Par adreses 
piešķiršanu”  trešo punktu. 
 
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” 2.8, 2.9. un 2.10 punktu, 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 4/2 “Par 
adreses piešķiršanu” trešo punktu izsakot sekojošā redakcijā: 
 
3.1. Piešķirt vienotu adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0541 un būvei ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0292 001 un palīgbūvēm - 
“Zābaki”, Mālpils novads, LV-2152. 

3.2. Piešķirt adreses dzīvokļiem (telpu grupām) 
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3.2.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0292 001 001, 

platību 48.3 m2 piešķirt adresi  - “Zābaki”-1, Mālpils novads, LV-2152, 

3.2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0292 001 002, 

platību 49.5m2 piešķirt adresi  - “Zābaki”-2, Mālpils novads, LV-2152, 

3.2.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0292 001 003, 

platību 44.6m2 piešķirt adresi  - “Zābaki”-3, Mālpils novads, LV-2152. 

 
 

7/10. 
Par zemes vienības platības precizēšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 10. maijā (reģ. Nr.17/652-S) saņemts 
AS ”Mērniecības centrs MC” iesniegums par zemes platības precizēšanu. 

 Veicot nekustamā īpašuma “Tulpes”, Mālpils novads, sastāvošu no 
divām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi  8074 001 0279 un 8074 001 
0278, pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu, tiek konstatēts, ka uzmērītā, 
īpašuma sastāvā esošo zemes vienību  kopējā platība  ir  6.92 ha, kas 
pārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr.1019  “Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi” 188. otrās daļas otrajā punktā noteikto pieļaujamo 
platību atšķirību  no pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes platības. 

 Saskaņā ar  Mālpils pagasta padomes 2003. gada 26. februāra sēdes  
Nr.4 lēmumu un LR Centrālās zemes komisijas 2003. gada 2.maija lēmumu 
Nr. 2645, Ādolfam Trauciņam atjaunojamas īpašuma tiesības uz zemi 
”Tulpes”, Mālpils novads 6.2 ha platībā. 

1997.gada 30.decembra Latvijas Republikas likuma “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punkts nosaka, ka, ja 
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā 
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala 
robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā 
lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 
pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā 
noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 
kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir uzmērīti.  

Ar nekustamo īpašumu “Tulpes”, Mālpils novads , zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0278  robežojas nekustamo īpašumu: “Ceļš 
C-4 Siksnas-Burtnieki-Bramaņi , Lejasjaunzemi C-4, Upesjaunzemi B-4,  
Lejasjaunzemi, "Tīneskalns",  "Upesjaunzemi" zemes vienības, kurām 
robežojošie posmi ir noteikti pa dabas elementiem. 

Ar nekustamo īpašumu “Tulpes”, Mālpils novads, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0279 robežojas nekustamo īpašumu:   
“Atmiņas”, "Gaiļurgas", "Upmaļi", “Dīdas”, zemes vienības. 

 

Lai sakārtotu datus Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas 
sistēmā un sistēmas teksta dati atbilstu grafiskajiem datiem, ir nepieciešams 
precizēt nekustamā īpašuma “Tulpes”, Mālpils nov. zemes uzmērāmo platību. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Latvijas 
Republikas 1997.gada 30.decembra likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 
188.2.1.punktu, 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Precizēt nekustamā īpašuma “Tulpes”, Mālpils nov., instrumentāli uzmērīto 
zemes vienību  kopējo platību  no 6.20 ha uz 6.92 ha: 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0278 -   3.23 ha; 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0279 – 3.69 ha. 

 
 

7/11. 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

1. Mālpils novada domes 2016. gada 28. decembra  sēdē pieņemtā lēmuma 
16/6 “Par lietošanas mērķu maiņu” A.R. piederošajam īpašumam “Sidgundas 
Strautnieki” konstatēta  matemātiska kļūda - noteikto zemes lietošanas veidu 
kopsumma neatbilst zemes vienības kopplatībai. 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Atcelt 2016. gada 28. decembra lēmuma  pirmo punktu. 
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Sidgundas Strautnieki”, Sidgunda, Mālpils 
nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0396, platību  2.03 ha,  
lietošanas mērķus: 

2.1.individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (NĪLM kods- 0601) - 

0.2850 ha, 

2.2. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM kods- 0101) – 1.233 ha, 

2.3. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 

kods- 0501) – 0.512 ha. 

3. Saskaņā ar paziņošanas likumu 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro 

daļu  administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas , 

kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtamais dokuments. Atbilstoši Administratīvā 

likuma 76. pantu administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona  

tiesas  Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga – LV-1007, viena mēneša 

laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
2. Mālpils novada domē 2017. gada 12. maijā (reģ. Nr.661-S) saņemts 
nekustamā īpašuma “Kliesmetes”, Mālpils nov. īpašnieces L.K. pilnvarotās 
personas M.K., iesniegums par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu  
precizēšanu, maiņu, aktualizāciju zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem, 
nosakot  sekojošos lietošanas mērķus: 
 
1. z.v. kad. apz.8074 002 0083, platība 25.90 ha: 

NĪLM kods 0101 – 17.7000 ha, 
           NĪLM kods 0201 – 5.6300 ha, 
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           NĪLM kods 0801 -  0.1000 ha, 
           NĪLM kods 1003 – 2.4700 ha, 
2. z.v. kad. apz. 8074 002 0084 platība 5.00 ha: 
          NĪLM kods 0101 - 1.0000 ha, 

NĪLM kods 0501 – 2.8065 ha, 
NĪLM kods 0601 – 0.1200 ha, 
NĪLM kods 0701 – 0.8300 ha, 
NĪLM kods 01201 – 0.2435 ha; 

3. z.v. kad. apz.8074 002 0094 platību 5.90 ha   NĪLM kods 0201 – 5.90 ha; 
4. z.v. kad. apz. 8074 002 0082 , platība 29.9 ha: 
           NĪLM kods 0201 – 19.400 ha; 
           NĪLM kods 0101 - 10.2247 ha; 

NĪLM kods 01201 – 0.2753 ha. 
 
Izvērtējot kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus, pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju un apsekojot objektu dabā tiek konstatēts: 
nekustamais īpašums “Kliesmetes”, Mālpils novads, ar kopējo zemes  platību 
66.70 ha, sastāv no 4 zemes vienībām. NĪ kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētie zemes lietošanas veidi zemes vienībās atbilst 2002. gada 
20.novembrī  izgatavotajam zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu 
plānam. Zemes gabalu robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi. 

 
1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0083, platību 25.90 ha, 
atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku  un meža 
zemju teritorijā un  daļa zemes vienības  ar platību 3.6 ha, atbilstoši zemes 
robežu plāna eksplikācijai lietošanas veids - pagalms - Upmalu ciema 
rūpnieciskās apbūves teritorijā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai 
reģistrēti trīs zemes lietošanas mērķi, atbilstoši Mālpils pagasta padomes 
2002. gada 27. decembra  sēdes lēmumam Nr. 23/12 “Par zemes lietošanas 
mērķa maiņu”: a) zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) – 23.70 ha; b) komercdarbības objektu 
apbūve (NĪLM kods 0801) – 0.600 ha; c)  lauksaimnieciska rakstura  
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003) – 1.60 ha. 
 
Atbilstoši NĪ kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem uz  zemes 
vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederoši ēku būvju īpašumi:  
1) “Piķi”, Mālpils nov., sastāvošs no vienas būves ar kadastra apzīmējumu 
8074 002 0083 001, būves galvenais lietošanas veids -   citas, iepriekš 
neklasificētas, ēkas – kods 1274, platība 491m2, kuras uzturēšanai  un 
apsaimniekošanai, atbilstoši VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2000. gada 9. 
augusta lēmumam “Par nepieciešamās platības un robežu apstiprināšanu 
ēkām un būvēm” , apstiprinātā piesaistītā platība ir 0.3678 ha.  
2) “Lielvārdes šoseja 12 A”, Mālpils nov. (sastāvošs no 4 ēkām): mehāniskās 
darbnīcas, būves kadastra apzīmējums 8074 002 0083 007, būves galvenais 
lietošanas veids - lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas – kods 1271, platība 
357.10 m2, šķūnis, būves kadastra apzīmējums 8074 002 0083 006, būves 
galvenais lietošanas veids -  citas, iepriekš neklasificētas, ēkas - kods 1274, 
platība 27.5 m2, noliktava -  būves kadastra apzīmējums 8074 005  0083 005, 
būves  galvenais lietošanas veids - rūpnieciskās ražošanas ēkas -  kods  
1251, platība 4.9 m2;; mehāniskās darbnīcas, būves kadastra apzīmējums 
8074 002 0083 004, būves galvenais lietošanas veids - rūpnieciskās 
ražošanas ēkas - kods  1251, platība 513.5m2; šķūnis 8074 002 0083 003, 
būves galvenais lietošanas veids -  rūpnieciskās ražošanas ēkas - kods  
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1251, platība 1201.9 m2 , kura uzturēšanai, atbilstoši VZD 9a-1.11/6 “Lēmums 
par zemes piešķiršanu ēku būvju uzturēšanai atbilstoši 11.10.2006. 
izgatavotajam  plānam  ēku būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā”  apstiprinātā 
platība 1.91 ha; 
Zemes īpašniekam nepiederošas būves: degvielas uzpildes stacija, adrese 
Lielvārdes šoseja 14, Upmalas, Mālpils nov., būves kadastra apzīmējums 
8074 002 0083 002, būves galvenais lietošanas veids vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas - kods 1230, platība 53.8 m2  ; 
Būves ar nenoskaidrotu piederību: kūts, būves kadastra apzīmējums 8074 
002 0082 002, būves galvenais lietošanas veids -  citas, iepriekš 
neklasificētas- kods 1274, platība 58 m2 ;  šķūnis, būves kadastra apzīmējums 
8074 002 0082 003, būves galvenais lietošanas veids - citas, iepriekš 
neklasificētas ēkas - kods 1274, platība 98 m2; 
 
Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas, bet atrodas uz zemes 
vienības-pie degvielas uzpildes stacijas kompleksa pieskaitāmās   divas 
palīgēkas un nojume un asfaltētais laukums. Saimnieciskā darbība  uzpildes 
stacijā  nenotiek ilgstošā periodā. 
 
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0084, platību 5.00 ha,  
atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, atrodas Upmalu ciema  
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā. Kadastra informācijas sistēmā 
zemes vienībai reģistrēti trīs zemes lietošanas mērķi: a) zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) – 2.0565 
ha, b) vienstāvu  un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) -  
2.7 ha, c) 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 – 0.2435 ha. 
 
Atbilstoši KI sistēmā reģistrētajiem datiem uz zemes vienības atrodas zemes 
īpašniekam nepiederoši objekti: a) daudzdzīvokļu mājas, kuras 
zemesgrāmatā reģistrētas kā ēku būvju īpašumi: Lielvārdes šoseja 13, 
Upmalas, Mālpils novads, kuras uzturēšanai noteiktā funkcionāli 
nepieciešamā platība  0.16 ha (Mālpils novada domes  2003. gada 29.oktobra 
lēmums Nr. 17/10); 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; Lielvārdes šoseja 
15, Upmalas, Mālpils novads, kuras uzturēšanai noteiktā funkcionāli 
nepieciešamā platība  0.32 ha (Mālpils novada domes  2001. gada 
14.novembra lēmums Nr 9/7); 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 
Lielvārdes šoseja 17, Upmalas, Mālpils novads, kuras uzturēšanai noteiktā 
funkcionāli nepieciešamā platība  0.35 ha ( Mālpils novada domes  2001. 
gada 14. novembra lēmums Nr 9/7) 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 
artēziskā urbuma sūkņu māja, adrese: Lielvārdes šoseja 9A, Upmalas, Mālpils 
novads, platība 20.10 m2, kura uzturēšanai noteiktā funkcionāli nepieciešamā  
un instrumentāli uzmērīta ēku būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā 
platība ir 0.2435 ha;  būves ar nenoskaidrotu piederību, kuras nav iekļautas 
ēku būvju īpašumu sastāvā - šķūnis ar kadastra apzīmējumu  8074 002 0084 
004 (Lielvārdes šoseja 13, Upmalas, Mālpils nov.); kūts ar kadastra 
apzīmējumu  8074 002 0084 005, (Lielvārdes šoseja 13, Upmalas, Mālpils 
nov.), garāža  ar kadastra apzīmējumu  8074 002 0084 0039 (Lielvārdes 
šoseja 15, Upmalas, Mālpils nov.). 
Uz zemes vienības kadastrā reģistrēti īpašniekam nepiederošas 
inženierbūves – ūdensvadi. 
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Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta uz zemes vienības esošā 
dzīvojamā māja (Kliesmetes).   
Zemes gabala lielāko daļu, ar aptuveno platību 2.8 ha, izmanto daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāji mazdārziņiem. 
Atbilstoši Upmalu ciema teritorijas plānojumam zemes gabals ir  apgrūtināts 
ar  stingrā režīma aizsargjoslu, ko nosaka ap atklāto notekūdeņu apstrādes 
vietām un atklātiem dūņu laukiem, kas būtiski ierobežo  apbūves tiesības 
zemes gabalam, zemes gabala daļas ar platību  1.00 ha zemes  faktiskā 
izmantošana ir lauksaimniecība.  
 
2016. gada 28. decembrī Mālpils novada domes lēmumā tiek aktualizēts 
zemes lietošanas mērķis par artēziskā urbuma, adrese Lielvārdes šoseja 9A, 
Upmalas, Mālpils nov., uzturēšanai piesaistīto platību, saskaņā ar Mālpils 
pagasta padomes  2005. gada 30. novembra lēmumu Nr. 24/23 “Par 
funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu”. Pašvaldības rīcībā nav un 
kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts lēmums, par agrāk noteiktajiem 
zemes lietošanas mērķiem  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 
0084 ar platību 5.0 ha. 

3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0094, platību 5.9 
ha atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam atrodas meža zemju 
teritorijā un saskaņā ar kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem  zemes 
lietošanas veidam - 5.8 ha platībā ir mežs. Patreizējais zemes lietošanas 
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
NĪLM kods – 0101. 

4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0082, platību 
29.9 ha, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, atrodas  lauku un 
meža zemju teritorijā un daļa - 3.6 ha, saskaņā ar 2002. gada 2. decembra 
robežu plānu,  - Upmalu ciema  individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā. 
Uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederošs būvju īpašums 
artēziskā urbuma sūkņu māja ar adresi Vīzēnu iela 3, Upmalas, Mālpils nov., 
būves kadastra apzīmējums 8074 002 0082 009, platība 7.20 m2 , lietošanas 
veids - rūpnieciskās ražošanas ēkas- kods 1251. Atbilstoši Mālpils pagasta 
padomes 2005. gada 30. novembra lēmumam 24/23 “Par funkcionāli 
piesaistītās zemes platības noteikšanu” un atbilstoši aprēķinātajai platībai, 
izgatavojot  ēku būvju robežu plānu,  ir 0.2753 ha. 
 
Uz zemes vienības atrodas viena kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta  
būve ar nenoskaidrotu piederību. 
 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496  “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  zemes 
vienībai nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai 
būves pašreizējai izmantošanai (likumīga izmantošana) kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām; 5. punkts nosaka, ka nosakot vai mainot lietošanas 
mērķi, nosaka vai maina lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību; 
Saskaņā ar 27. punktu, nosakot vairākus lietošanas mērķus, zemes vienībai, 
uz kuras atrodas būves un tās nešķērso zemes vienības robežu un ja zemes 
plānā nav nodalīto platību piekrītošo platību nosaka, visu zemes vienības 
platību sadalot proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz 
kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana; savukārt  noteikumu 28. 
punkts nosaka, ka ”ja ciemā tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, 
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lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme" un tam 
piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai 
apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību.  

Zemes lietošanas veida atbilstību būves, telpu grupas lietošanas 
veidam nosaka atbilstoši MK noteikumu Nr. Nr.496  “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” noteikumu 2. pielikumam. 

Ēkas vai tās daļas likumīgi uzsāktu izmantošanu apliecina būves vai 
telpu grupas tehniskās inventarizācijas lieta. Būves lietošanas veida maiņa 
veicama  atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, 
izstrādājot būvprojektu. 

 Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam 2013. – 2024.  gadam, 
Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6. nodaļas  8. 
apakšnodaļas 3. punktam minimālā rūpnieciskās apbūves teritorijās  noteiktā 
zemes vienības platība ir 0.1200 ha. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos kadastra informācijas datus, 
pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un faktisko situāciju dabā, 
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās 
daļas 1. punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. un 
29. punktu un  2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam, 

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

 
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Kliesmetes”, Mālpils nov., lietošanas 
mērķus: 
1.1. zemes  vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0083, platību - 
25.9000 ha: 

1.1.1. zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

(NĪLM kods 0101) – 17.3922 ha, 

1.1.2.zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201) – 5.6300 ha, 

1.1.3. komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801 ) -  0.1200 ha, 

1.1.4. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003) 

– 2.7578 ha. 

 
 1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0084, platību 5.0000 
ha: 

1.2.1 zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

(NĪLM kods 0101) - 1.0000 ha, 

1.2.2. pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 

0502) – 2.8065 ha, 

1.2.3. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (NĪLM kods - 0601) 

– 0.1200 ha, 

1.2.4. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 

0701) – 0.8300 ha, 

1.2.5. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
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ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 01201) – 0.2435 ha. 

 
1.3. zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 8074 002 0094 platību 5.9000 
ha: 

1.3.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201) – 5.9000 ha. 

 

1.4. zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 8074 002 0082 , platību 29.9000 
ha 

1.4.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201) NĪLM kods 0201 – 19.400 ha; 

1.4.2. zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

NĪLM kods 0101 - 10.2247 ha;  

1.4.3. 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 01201 – 0.2753 ha. 

 
 
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu,  
administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad 
tas iestādē reģistrēts kā nosūtamais dokuments. Atbilstoši Administratīvā 
likuma 76. pantam, administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona  
tiesas  Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga – LV-1007, viena mēneša 
laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
3. Mālpils novada domē  2017. gada 22. maijā (reģ. Nr.704-S) saņemts VAS 
”Latvijas Valsts ceļi” iesniegums, par nekustamā īpašuma “P8”, Mālpils 
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0356, platību 
11.18 ha, pievienošanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš P8”, Mālpils 
novads, un nepieciešams lēmums par lietošanas mērķa noteikšanu augstāk 
minētajai zemes vienībai uz kuras uzbūvēts autoceļa posms. 
 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1. punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 5. 
punktu un  2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0356, platību 11.18 
ha,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā -  (NĪLM kods-1101)  
- 11.18 ha . 
 
 
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu,  

administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad 
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tas iestādē reģistrēts kā nosūtamais dokuments. Atbilstoši Administratīvā 

likuma 76. pantam, administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona  

tiesas  Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga – LV-1007, viena mēneša 

laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
7/12. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz domes jūnija sēdei. 
 
 

7/13. 
Par atcēlēja līguma ar SIA “Augusts” noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē, turpmāk tekstā – Dome, 2017.gada 13. aprīlī 
saņemts  SIA „AUGUSTS” direktora A.B. izbeigt 1999.gada 12.maijā noslēgto 
Mālpils kultūras nama telpu Pirkuma līgumu.  

Izskatot šo ierosinājumu, Dome konstatē: 
1. Mālpils pagasta padomes 1998.gada 30.septembra sēdē Nr. 16 tika 
apstiprināts pašvaldības īpašumā esošā objekta „Kultūras nama kafejnīca ar 
palīgtelpām” privatizācijas projekts. 
2. 1999.gada 12.maijā starp Mālpils pagasta padomi un SIA „AUGUSTS”, 
vien. reģ. Nr. 40103104815, tika noslēgts Pirkuma līgums par nekustamā 
īpašuma - Mālpils kultūras nama telpu I, II un III stāvā 457 m2 kopplatībā 
pirkšanu uzņēmējdarbības veikšanai, atbilstoši SIA „Augusts” darbības 
veidiem, statūtiem un līgumā minētajiem mērķiem. 
3. Pirkšanas-pārdošanas priekšmets ir „Kultūras nama kafejnīca ar 
palīgtelpām”, turpmāk tekstā – Uzņēmums, kas sastāda 2/25 domājamās 
daļas no Mālpils pagasta padomei piederošā objekta „Mālpils kultūras nams” 
4. Uzņēmums tika pārdots par Ls 20 000,- (divdesmit tūkstoši latu), ar 
maksāšanas līdzekļiem  - 50% latos, 50% privatizācijas sertifikātos, un 
samaksas termiņu 10 gadi, t.i., līdz 2009.gada 12.maijam. 
5. 2006.gada 13.martā SIA „Augusts” ir veicis galīgo maksājumu un pilnībā 
nokārtojis visas saistības saskaņā ar privatizācijas projektu un Pirkuma 
līgumu. 
6. Dome 2012.gada 21.jūnijā atkārtoti veica kultūras nama ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0329 002, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastrālo uzmērīšanu, kuras laikā tika konstatēts, ka 1999.gada 12.maijā 
noslēgtajā Pirkuma līgumā ir neprecīzi norādīts pirkuma priekšmets (tajā 
skaitā tā platība) un neprecīzi aprēķinātas pircējam pienākošās domājamās 
daļas. 
7. 2015.gada 13.martā kultūras nams, kadastra Nr. 8074 503 0031, Nākotnes 
ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, tika ierakstīts zemesgrāmatā uz Mālpils 
novada pašvaldības vārda. 
8. 2015.gada 11.jūnijā tika noslēgta „Vienošanos par 12.05.1999.pirkuma 
līguma grozīšanu” ar, kuru Puses ir precizējušas 1999.gada 12.maijā noslēgtā 
Pirkuma līguma priekšmetu,  norādot, ka Pārdevējs pārdot, bet Pircējs pērk  
nekustamo īpašumu – Mālpils kultūras nama telpas 2.stāvā (366,9 m2 platībā) 
un 3.stāvā (56 m2 platībā) 422,9 m2 kopplatībā. Vienlaicīgi Vienošanā tiek 
norādīts, ka pirkšanas – pārdošanas priekšmets ir „Kultūras nama kafejnīca ar 
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palīgtelpām”, turpmāk saukts Uzņēmums, ar adresi Nākotnes iela 5, Mālpils, 
Mālpils novads, kas sastāda 64/1000 domājamās daļas no Pārdevējam 
piederošā nekustamā īpašuma.   
9.1999.gada 12.maijā noslēgtā pirkuma 7.6. punkts paredz, ka izbeidzot 
pirkuma līgumu Pārdevējs - Dome samaksā Pircējam - SIA „Augusts” pirkuma 
līguma izpildes rezultātā saņemto naudas summu –51 688 EUR (kas veidojas 
sekojoši: Pircēja samaksāta naudas summa latos 20 000 atbilst 28 400 EUR) 
un inflācijas koeficients 23 288 EUR (inflācijas koeficients 182%), kopā 
51 688 EUR. 
10. 2017.gada 22.maijā tika veikta nekustamā īpašuma – „Kultūras nama 
kafejnīca ar palīgtelpām ”Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā (kadastra 
Nr. 8074 503 0031) vērtēšana, kuras rezultātā tika konstatēts, ka minētā 
nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2017.gada 16.maiju sastāda 42 500 
EUR. Vērtēšanu veica sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Dace 
Baltruma (sertifikāts Nr. 4, derīgs līdz 2018.gada 16.maijam). 
11. 2017.gada 18.maijā Domes darbinieki apsekoja telpas Nākotnes ielā 5, 
Mālpilī un konstatēja, ka telpām ir nepieciešams kosmētiskais remonts un 
ēkas trešajā stāvā jāpabeidz iesāktais telpu remonts, kurš prasīs papildu 
finanšu līdzekļu ieguldījumu (telpu apsekošanas akts lēmuma pielikumā). 

Izvērtējot SIA ”Augusts” ierosinājumu izbeigt noslēgto pirkuma līgumu, 
Dome atzīst, ka nekustamais īpašums- kultūras nams Nākotnes ielā 5, 
Mālpilī, Mālpils novadā Domei ir nepieciešams  tās autonomās funkcijas - 
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) 
nodrošināšanai, ievērojot to, ka telpām nepieciešams remonts un sertificēts 
vērtētājs nekustamo īpašumu novērtējis par zemāku summu, nekā summa, 
kas  izmaksājama pircējam, atbilstoši Pirkuma līguma nosacījumiem, Domes 
ieskatā SIA „Augusts” izmaksājami 40 000 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  

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

 
1. Noslēgt Atcēlēju līgumu ar, kuru tiktu atcelts 1999.gada 12.maijā starp 

Mālpils pagasta padomi un SIA „AUGUSTS”, vien. reģ. Nr. 40103104815, 
noslēgtais Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma - Mālpils kultūras nama 
telpu I, II un III stāvā 457 m2 kopplatībā pirkšanu uzņēmējdarbības veikšanai 
un 2015.gada 11.jūnijā noslēgtā „Vienošanos par 12.05.1999.pirkuma līguma 
grozīšanu”. 

2. Atbilstoši 1999.gada 12.maija Pirkuma līguma 7.6.punktam un 
savstarpēji vienojoties, samaksāt SIA „Augusts” 40 000 EUR. 

3. Pilnvarot novada domes izpilddirektoru A.Bukovski parakstīt Atcēlēju 
līgumu ar SIA „Augusts”, vienotās reģistrācijas numurs 40103104815. 

 
 
\ 
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7/14. 
Par maksas noteikšanu telpu nomai SIA “Žozefīna”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 18.04.2017. ar Nr. 17/503-s reģistrēts SIA “Žozefīna” 
iesniegums ar lūgumu pagarināt īres – nomas līgumu par telpām Sporta ielā 
1, SIA “Žozefīna” struktūrvienībai “FRIZĒTAVA un SOLĀRIJS” lai veiktu 
turpmāko saimniecisko darbību. Ar domes 2017. gada 26. aprīļa sēdes 
lēmumu Nr. 6/11  Domes Finanšu un ekonomikas daļai tika uzdots līdz 
2017.gada maija sēdei pārskatīt nomas maksas apmēru iepriekš minētajām 
telpām. 
Izskatot sagatavoto telpu nomas maksas aprēķinu, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta b apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Noteikt nomas maksu par kvadrātmetru mēnesī 3,55 EUR +  PVN par Domei 
piederošo telpu ar kopējo platību 21,6 m2, kas atrodas Mālpils sporta 
kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā un par Domei piederošo 
telpu ar kopējo platību 16,5 m2, kas atrodas Mālpils sporta kompleksā, Sporta 
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 
 
 

 
7/15. 

Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 2. maijā saņemts mākslinieku biedrības 
“Sidegunde” iesniegums, kurā lūdz materiālo atbalstu biedrības „Sidegunde” 
rīkotajam simpozijam „Koka dimensijas”,  kurš notiks no š.g.  01.08.- 07.08. 
Mālpilī. Lai simpozijs varētu norisināties,  biedrība ir iesniegusi pieteikumu 
Vidzemes reģionālajā konkursā un ir saņēmusi  atbalstu no Vidzemes reģiona 
1000 EUR apmērā. Projekta kopējā tāme ir 3080 EUR, biedrības 
līdzfinansējums – 1920 EUR,  projekta veiksmīgai realizācijai vēl 
nepieciešams 1060 EUR. 
 
Mālpils plenēri un simpoziji ir ieguvuši lielu atsaucību māksliniekos, biedrības 
veidotie pasākumi ir iegājuši starptautiskā apritē, un kā vienmēr gribētāju 
skaits piedalīties pasākumā pārsniedz reālās iespējas, pagājušajā gadā 
piedalījās 32 dalībnieki. Lai nezaudētu plenēra norises kvalitāti, biedrība 
paredzējusi ierobežot dalībnieku skaitu, tas šogad būs 15. 
 
Mālpilī notiks ikgadējā jau par tradīciju kļuvusī simpozija darbu izstāde. 
Pateicībā par Mālpils novada domes sniegto atbalstu simpozijam, biedrība 
garantē, ka uz visiem reklāmas materiāliem līdz ar Vidzemes plānošanas 
reģiona logo tiks izvietots arī  simpozija atbalstītāja Mālpils novada logo, tāpat 
Mālpils novada sniegtais atbalsts tiks obligāti pieminēts visās publikācijās par 
simpoziju (radio, TV, prese).  
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt līdzfinansējumu 800 EUR apmērā simpozija “Koka dimensijas” 
atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem.  
2. Biedrībai ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.decembrim Domei iesniegt atskaiti 
par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (Nolikuma „Par Mālpils 
novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” 
Pielikums Nr.2) 

 
 

7/16. 
Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici Sev!” iesnieguma 

izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 3. maijā saņemts invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesniegums ar lūgumu piešķirt apmaksātu 
transporta pakalpojumu biedrības 50 aktīvāko biedru, brīvprātīga darba 
veicēju, vadītāju pieredzes apmaiņas braucienam uz Ventspili šī gada jūlija 
mēnesī dienas centra izveides pieredzes apgūšanai uz daudzfunkcionālo 
dienas centru “”Ventiņmāja”. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piešķirt pašvaldības transportu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” pieredzes apmaiņas braucienam uz Ventspili šī gada 7. jūlijā dienas 
centra izveides pieredzes apgūšanai uz daudzfunkcionālo dienas centru 
”Ventiņmāja”. 
 

 
7/17. 

Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils  novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 
(turpmāk tekstā – biedrība)  iesniegums ar lūgumu atbalstīt finansiāli 2000 
EUR apmērā  bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” 
16.05.2017.reģ.NR.17/671-9).  

Biedrība jau 8.gadu pēc kārtas rīko jauno  makšķernieku vides 
izglītības nometni „Asarītis”. Šogad nometne notiks 3 dienas – no 21.līdz 
23.jūlijam, kurā  piedalīsies ap 60 Mālpils pašvaldības  bērnu. Nometnes 
dalībnieki papildinās savas teorētiskas un praktiskās zināšanas 
makšķerēšanā un vides aizsardzības jomā. Ir ieplānotas tikšanās ar 
pazīstamiem vides speciālistiem, starptautisku sacensību uzvarētājiem. 
Kopējās nometnes realizācijas izmaksas sastāda 7000.00 EUR, ko apliecina 
iesniegumam pievienotā Projekta tāme. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 4.  
un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Izglītības likuma 17.panta pirmo 
daļu,   
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Atbalstīt Biedrības „Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasaras nometnes 
projektu „Asarītis”, piešķirot līdzfinansējumu   2000 EUR apmērā. 
 

 
 

7/18. 
Par futbola kluba “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 17.05.2017. saņemts futbola skolas „Garkalne” 
iesniegums ar lūgumu piešķirt autobusu  braucieniem uz Vidzemes 
čempionāta sabraukuma spēlēm.  Sabraukumi  notiek: 
20. maijā – 2010.g. dzimušajiem bērniem - Ogres ģimnāzijas stadionā, Meža 
prospektā 14 , 
28. maijā - 2009.g dzimušajiem bērniem - Carnikavā. 
4. jūnijā – 2010.g. dzimušajiem bērniem - Ogres ģimnāzijas stadionā, Meža 
prospektā 14, 
18. jūnijā - 2009.g dzimušajiem bērniem – Carnikavā, 
13. augustā - 2009.g. dzimušajiem bērniem – Carnikavā, 
20. augustā - 2010.g. dzimušajiem bērniem - Ogres ģimnāzijas stadionā, 
Meža prospektā 14, 
27. augustā - 2009.g. dzimušajiem bērniem – Carnikavā, 
3. septembris – 2010.g. dzimušajiem bērniem - Ogres ģimnāzijas stadionā, 
Meža prospektā 14 , 
17.septembris - 2009.g. dzimušajiem bērniem - Ogres ģimnāzijas stadionā, 
Meža prospektā 14. 
 
Uz sabraukumiem 2009.g. dzimušo bērnu  komandās spēlē  7 Mālpils novada 
bērni, 2010. gadā dzimušo bērnu komandās spēlē  11  Mālpils novada bērni.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Apmaksāt futbola skolai „Garkalne” pašvaldības autobusa  transporta 
izmaksas uz Vidzemes čempionāta sabraukuma spēlēm iepriekšminētajos 
datumos 50 % apmērā. 
 
 
 
 
 

7/19. 
Par kultūras un izglītības fonda Upe un A.V.iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 02.05.2017. saņemts Kultūras un izglītības fonda "UPE" 
iesniegums par to, ka 2017. gada vasarā laika posmā no 10.jūlija  līdz 
16.jūlijam nometņu vietā “Ganības” Užavā, Ventspils novads norisināsies jau 
septiņpadsmitā vasaras nometne „UPE” bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Fonds vēlas piedāvāt iespēju arī Mālpils novada bērniem un 
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jauniešiem ar īpašām vajadzībām piedalīties šīs vasaras nometnē, tāpēc lūdz 
Mālpils novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejai izskatīt 
iespēju atbalstīt tos bērnus un jauniešus, kuriem, balstoties uz veselības 
pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība nometnē, kā arī piešķirt 
finansiālu atbalstu viņu dalības nodrošināšanai. Katru gadu bērnu dalību šajā 
nometnē finansiāli atbalsta vismaz 4 pašvaldības, kā piemēram, Lielvārdes 
novada, Madonas novada, Ķeguma novada un Ikšķiles novada pašvaldības. 
Jau šobrīd zināms, ka nometni atbalstīs vairāki privātie ziedotāji. Kultūras un 
izglītības fonds "UPE" aktīvi meklē individuālus ziedotājus izmantojot preses 
starpniecību un veidojot dažādas labdarības akcijas. Būtiski pieminēt arī 12 
brīvprātīgos jauniešus, kuri katru gadu papildina sevi, iegūst lielisku darba un 
dzīves pieredzi, palīdzot saviem līdzcilvēkiem. Šogad nometnes tēma būs - 
ceļojums. Fonds vēlas bērniem parādīt, ka ceļojums nav tikai fiziska došanās 
uz kādu citu vietu, bet tas var būt ceļojums arī dažādās  pasaulēs - profesiju 
pasaulē, filmu pasaulē, sporta pasaulē, garīgajā pasaulē. Mērķis ir paradīt 
bērniem ceļošanas  būtību, rosināt viņos velmi izpētīt jaunas lietas, radīt 
priekšstatu par pasauli un palielināt bērnu redzesloku. Lai segtu dzīvošanas, 
ēdināšanas izmaksas un darbinieku algas, viena bērna dalība 7 dienu 
nometnē izmaksā 167,00 eiro. No Mālpils novada labprāt uzņemtu bērnus 
šajā nometnē, kuri ir vecumā no 7 līdz 18 gadiem un kuriem, balstoties uz 
veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība nometnē. Fonds 
lūdz arī nodrošināt bērnu nogādāšanu uz un no nometnes.  
 

Mālpils mājaslapā publicēta informācija par nometni un aicinājums  
vecākiem izvērtēt šo iespēju un līdz 2017.gada 30. aprīlim Mālpils novada 
domē iesniegt iesniegumu ar lūgumu daļēji finansēt bērna uzturēšanos 
Kultūras un izglītības fonda „Upe” organizētajā nometnē.  

 
08.05.2017. saņemts viens iesniegums par dalību nometnē – no 

Mālpils novada iedzīvotājas A.V., deklarētā adrese “dzēsts”.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novada iedzīvotājas A.V. dalību nometnē, sedzot nometnes 
dalības maksu 50% apmērā – t.i. 83,50 EUR apmērā no atbalsta fonda 
līdzekļiem. 

 
 
 
 
 

7/20. 
Par biedrības “Trīs reiz trīs” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 20.04.2017. saņemts Biedrības Trīs reiz trīs 
iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu dokumentālās filmas 
uzņemšanai. 

 
Biedrība, kas Latvijā ik gadu organizē divas pasaules latviešu ģimeņu 

nometnes, sākusi veidot dokumentālu filmu 3x3. 
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Tā atspoguļos laiku no 1990. gada, kopš Latvijā sākās latviskā, 
patriotiskā 3x3 kustība, stāstot par cilvēkiem un vietām, kur nometnes 
notikušas, tai skaitā arī Mālpils pašvaldībā. Jau sākta arhīva apzināšana, tiek 
filmēti 3x3 kustības dibinātāji, darbs turpināsies šovasar, filmējot 3x3 saietus 
Rūjienā un Salacgrīvā, Garezerā ASV un Īrijā. Filmu veido gan kino jomā, gan 
3x3 kustībā pieredzējuši cilvēki – scenārija autore un producente Monta 
Jakovela, operators Armands Jakovels, montāžas režisors Jēkabs Jozauskis. 

Projekts ir iesniegts PBLA Kultūras fondā, tam 5000 EUR atbalsts būs 
no biedrības rezerves fonda, 1000 EUR solījusi organizācija Daugavas 
Vanagi Vācijā, tiek vākti ziedojumi no 3x3 bijušajiem dalībniekiem, taču 
dokumentālas filmas uzņemšanas izdevumi ir divtik lieli, tāpēc biedrība lūdz 
pašvaldības atbalstu – 500 eiro. Filmā tiks iekļauts materiāls arī par Mālpilī 
notikušo nometni. 

Filmas pirmizrāde iecerēta 2018. gada rudenī Splendid palace, 
vairākas reizes to demonstrēs Re-TV, to iecerēts rādīt jūsu pašvaldības 
kultūras centrā/skolās; pēc tam tā tiks ievietota www.3x3.lv un YouTube.com.  
 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Sniegt finansiālu atbalstu Biedrībai Trīs reiz trīs dokumentālās filmas 
uzņemšanai 100 EUR apmērā. 

 
 
 

7/21. 
Par Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot sagatavoto Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu projektu, 
 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumus. (Lieta Nr. 3-
03.2) 

 
 
 

7/22. 
Par sadarbības līgumu ar biedrību Mālpils Tautskola. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot biedrības „Mālpils Tautskola”  valdes priekšsēdētājas   Līvijas 
Mukānes  16.05.2017.  iesniegumu, dome konstatē:  

- ka  2006.gada 28.decembrī starp  Mālpils pagasta padomi un biedrību  
„Mālpils Tautskola” bija noslēgts Sadarbības līgums, kura termiņš 
beidzās  2016.gada 28.decembrī; 

- Biedrībai  „Mālpils Tautskola” un domei  ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība Mālpils pašvaldības iedzīvotāju mūžizglītības 
nodrošināšanas jomā. 
 

http://www.3x3.lv/
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Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma  61.panta pirmo daļu, kas 
nosaka, ka publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz 
vienas līdzējas – publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes 
uzdevuma efektīvāku veikšanu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
gādāt par iedzīvotāju izglītību,  

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

Slēgt Sadarbības līgumu uz 10 gadiem  ar Biedrību „Mālpils tautskola”, reģ. 
Nr. 40008057987. 

 
 

7/23. 
Par SIA “Norma K” valdes locekļa pilnvaru termiņa pagarināšanu un 

atlīdzības noteikšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017.gada 13.maijā saņemts pašvaldības SIA 
“Norma K” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Aleksandra Lielmeža iesniegums ar 
lūgumu izskatīt jautājumu par PSIA “Norma K” valdes locekļa Voldemāra 
Cērpa pilnvaru termiņa pagarināšanu uz nākamo pilnvaru termiņu, kā arī 
atlīdzības noteikšanu. 

Dome konstatē, ka, nolūkā nodrošināt efektīvu sabiedrības pārvaldību, 
veikta PSIA „Norma K” valdes locekļa V.Cērpa iepriekšējā pilnvaru termiņā 
paveiktā izvērtēšana un apzināta PSIA „Norma K” valdes locekļa V.Cērpa 
vīzija un mērķi attiecībā uz sabiedrības saimnieciskās darbības vadības 
jautājumu risināšanu un attīstību. 

 
Kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājs kopumā kapitālsabiedrības darbības 
vērtē pozitīvi un, rekomendē PSIA “Norma-K” valdes locekli Voldemāru Cērpu 
ievēlēt atkārtoti, uz nākamo pilnvaru termiņu. 

Voldemārs Cērps ir ieguvis augstāko izglītību Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē inženiera kvalifikācijā. 

Ar Mālpils novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr. 7/1 
Voldemārs Cērps no 28.06.2014. tika ievēlēts par PSIA “Norma K” valdes 
locekli uz trīs gadiem, viņa pilnvaras beidzas 27.06.2017.  

Ar Mālpils novada domes 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr. 4/16 
PSIA “Norma K” valdes loceklim noteikta mēnešalga 1180 EUR apmērā, 
sākot ar 2014.gada 1.martu, atlīdzību izmaksājot no kapitālsabiedrības 
statūtiem. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 79.panta otro daļu, par sabiedrības 
valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un 
kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura 
izraudzīta, ievērojot šā likuma 31. vai 37.panta noteikumus. 

Likuma 37.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka šā panta 
nosacījumi, izņemot otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja 
atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai padome 
pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā 
izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu. 

https://likumi.lv/ta/id/269907?&search=on#p31
https://likumi.lv/ta/id/269907?&search=on#p37
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Likuma 37.panta otrā daļa nosaka, ka par valdes vai padomes locekļa 
kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: 

1) kurai nav augstākās izglītības; 
2) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no 

sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; 
3) kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, 

ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu 
profesionālo darbību; 

4) kuru tiesa atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku. 
Dome ir izprasījusi informācija no Sodu reģistra un Maksātnespējas 

reģistra, lai pārliecinātos, vai V.Cērpam nepastāv normatīvajos aktos noteiktie 
šķēršļi PSIA „Norma K” valdes locekļa amata ieņemšanai. 

Saskaņā ar Likuma 79.panta trešo un piekto daļu, valdes locekli amatā 
ievēlē uz pieciem gadiem, un ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma 
līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. 

Saskaņā ar PSIA “Norma K” statūtu 3.2.punktu, valdes locekli ieceļ 
dibinātājs uz 3 (trīs) gadiem. 

Likuma 79.panta ceturtā daļa nosaka, ka mēneša atlīdzību valdes 
loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša 
atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa 
mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai 
līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) 
kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos — nozarē, 
kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības 
maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas 
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 
iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots 
pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību 
nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi 
gadā. 

Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 791 “Noteikumi par 
publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 
valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu 
raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības 
maksimālo apmēru” (turpmāk – Noteikumi) nosaka valdes locekļu skaitu un 
valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši 
kapitālsabiedrības raksturojošiem rādītājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 6.punktu, reizi gadā pēc gada pārskata 
apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo 
darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto 
apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā (maza, vidēja vai 
liela).  

Saskaņā ar Noteikumu 6.punktu un pielikumu, PSIA “Norma K” ir 
iedalīta pirmajā grupā kā maza kapitālsabiedrība, kuras valdes locekļa 
maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamais koeficients 
ir ne vairāk kā 5. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas 
paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2016.gada mēneša vidējās darba 
samaksas apmērs ir 886 EUR. 

Noteikumu 13.3.punkts nosaka, ka dalībnieku sapulce nodrošina, ka, 
2017. gadā un turpmākajos gados nosakot vienotās mēneša atlīdzības 
apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša 
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atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības (ja amatpersonai nebija noteikta 
vienotā mēneša atlīdzība) apmēru. 

Noteikumu 13.4.punkts nosaka, ka dalībnieku sapulce nodrošina, ka, 
2017. gadā un turpmākajos gados nosakot mēneša atlīdzības (ja 
amatpersonai netiks noteikta vienota atlīdzība) apmēru amatpersonai, tā 
palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata 
gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības 
apmēru (ja vienota mēneša atlīdzība nav tikusi noteikta). 

Ievērojot normatīvos dokumentus, kapitālsabiedrības valdes locekļa 
atlīdzība mēnesī nedrīkst pārsniegt 4430 EUR. Dome konstatē, ka 
kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzība nav mainīta kopš 2014. gada. 

Dome atzīst, ka vienlaicīgi ar valdes locekļa pārvēlēšanu un mēneša 
atlīdzības noteikšanu ir jāizdara nepieciešamie grozījumi sabiedrības statūtos, 
atbilstoši Likuma un Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumu Nr. 454 
“Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
tipveida statūtiem” prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37., 66.panta pirmās daļas 3., 7. 
un 8.punktu, 79.pantu, MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par 
publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 
valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu 
raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības 
maksimālo apmēru” un MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 454 “Noteikumi par 
publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”,  

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

 
1. Ievēlēt Voldemāru Cērpu, personas kods “dzēsts”, par pašvaldības SIA 
“Norma K”, reģistrācijas Nr. 40003312216, valdes locekli no 28.06.2017. 
uz pieciem gadiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvim noslēdzot 
pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. 

 
2. Noteikt mēneša atlīdzību pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim 

1500 EUR apmērā sākot ar 2017.gada 1. jūniju, atlīdzību izmaksājot no 
kapitālsabiedrības līdzekļiem. 

 
3. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 1.nodaļas 1.4. un 

1.5.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 
“1.4. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie Statūti, piemēro 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma un Komerclikuma noteikumus. 

1.5. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos 
dokumentus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un 
Sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, 
kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.” 

 
4. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 3.nodaļas 3.1. un 

3.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 
“3.1. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde viena Valdes locekļa sastāvā. 

Valdes loceklis vada un pārstāv Sabiedrību, un tam ir visas Publiskas 
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personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 
deleģētās tiesības un pienākumi. 

3.2. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.”  
(Statūtu grozījumi Pielikumā Nr. 1) 

  
5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju 

(Pielikums Nr. 2). 
 
6. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 

personas kods “dzēsts”, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas 
ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” 
valdes locekļa ievēlēšanu un grozījumiem Statūtos. 

 
7. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2017.gada jūlija 

Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi.  
 

 
 

7/24. 
Par pašvaldības  dzīvokļa Krasta ielā 1 - 2 statusa noteikšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Dome konstatē:  
 
Ar 24.03.2004. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 7/3 pašvaldības 
dzīvoklim Nr.2 Krasta ielā 1 noteikts dienesta dzīvokļa statuss. 
Ar 30.06.2004. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 13/21 tika nolemts izīrēt 
dienesta dzīvokli Nr.2 Mālpils pagasta Krasta ielā 1 pedagoģiskajiem 
darbiniekiem,  
Ar 15.12.2004. pagasta padomes lēmumu Nr. 22/17 nolemts garantēt dzīvokli 
Nr.2 Krasta ielā 1 Sidgundas pamatskolas pedagoģisko darbinieku 
vajadzībām. 
Ar 29.06.2016. domes lēmumu Nr. 7/14 noteikts Mālpils novada domei 
piederošā dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Krasta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, 
statuss – pašvaldības dienesta dzīvoklis. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Noteikt Mālpils novada domei piederošā dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Krasta ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, statusu – pašvaldības dzīvoklis. 

 
 
 
 

7/25. 
Par kustamas mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 
1. Mālpils novada domes 2017. gada 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums 
Nr.3/27 atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu ŠKODA OCTAVIA, 
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valsts reģistrācijas Nr. FZ 724, tika  apstiprināti kustamās mantas 
atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma 
nosacītā (sākuma) cena 135,- EUR ( viens simts trīsdesmit pieci euro). 
 Kustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli notika 2017. 
gada 15. maijā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks - 
fiziska persona V.G., pers. k. “dzēsts”, iesniedzot izsoles noteikumos 
norādītos dokumentus. 
 Saskaņā ar 2017. gada 29.marta Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr.3/27 apstiprināto “Kustamās mantas – vieglās automašīnas ŠKODA 
OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr. FZ 724,  atsavināšanas to pārdodot” izsoles 
noteikumu 15.punktu, V.G., pers. k. “dzēsts”, nosolīja kustamo īpašumu par 
145,- EUR (viens simts četrdesmit pieci euro). Nosolītājs minēto summu ir 
iemaksājis Mālpils novada domes kasē. 

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

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt 2017. gada 15. maijā notikušās kustamā īpašuma - ŠKODA 
OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr. FZ 724, izsoles rezultātus. 
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar V.G., pers. k. “dzēsts”, par automašīnas iegādi. 
 

 

2. Mālpils novada domes 2017. gada 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums 
Nr.3/27 atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu ŠKODA OCTAVIA, 
valsts reģistrācijas Nr. GN 9553, tika  apstiprināti kustamās mantas 
atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma 
nosacītā (sākuma) cena 240,- EUR ( divi simti četrdesmit euro). 
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2017.gada 15.maija plkst. 9.45, Mālpils novada domes Kancelejā 
netika saņemts neviens piedāvājums. Atbilstoši izsoles noteikumu 7. un 8. 
punktam, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 

Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 31.panta pirmo daļu,  

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

 
2.1. Atzīt 2017.gada 15.maijā organizēto  kustamā īpašuma - vieglās 
automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr. GN 9553, izsoli par 
nenotikušu. 
2.2. Rīkot otro izsoli un atsavināt izsolē kustamo mantu – vieglo pasažieru 
automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts numurs GN 9553, pārdodot to izsolē ar 
augšupejošu soli. 
2.3. Noteikt kustamās mantas nosacīto (sākuma) cenu 100,- EUR (t.sk. PVN). 
Apstiprināt kustamās mantas atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumus 
(lieta Nr. 3-03.2). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt kustamās 
mantas izsoli. 
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7/26. 

Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes vienotajā 
grāmatvedības politikā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot sagatavoto noteikumu projektu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās 
grāmatvedības politikas īstenošanu”. (Lieta Nr. 3-03.2) 

 
 

7/27. 
Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju” un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils novada domes grāmatvedības kontu plānu (lieta Nr. 5-06). 

 
7/28. 

Par vienotās grāmatvedības izveidi. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Pārvaldības rīcībai jābūt lietderīgai un pēc iespējas efektīvākai, arī organizējot 
pārvaldi un veidojot struktūras. Kā viens no risinājumiem bieži izskan, ka 
optimizējot izmaksas ir jācentralizē grāmatvedības pakalpojumi, un daudzas 
pašvaldības tā arī rīkojas. Mālpils novada pašvaldībā faktiski ir trīs 
grāmatvedības. Domes grāmatvedība, kas apkalpo visas struktūrvienības un 
iestādes, izņemot Mālpils internātpamatskolu un Mālpils Profesionālo 
vidusskolu, kurās ir savas grāmatvedības.  
 
Dome, raugoties no pārvaldes efektivitātes viedokļa, balsojot ar 8 balsīm “par” 
(A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot izmaiņas iekšējos normatīvajos 
dokumentos, lai izveidotu vienotu grāmatvedību, kas apkalpo visas 
pašvaldības struktūrvienības un iestādes. 
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2. Lēmuma projektus, lai izpildītu 1.punktu, sagatavot līdz Domes jūnija 
komitejas sēdei. 
 
3. Vienotajai grāmatvedībai darbu uzsākt ar 01.09.2017. 

 
 
 

7/29. 
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 09.05.2017. iesniegumu, kurā tiek 
lūgts atļaut blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, 
Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādīt no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 
galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām apmēram 16 m2 platībā, dome 
konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu vēlas iekārtot āra kafejnīcu. 

Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču 
pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās 
vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta; 
publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, 
kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu, pašvaldības dome ielu tirdzniecības 
jomā ir tiesīga noteikt:  
8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators 
saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 
8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai;  
8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  
8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;  
8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  
8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta 
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, 
paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā 
tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu.  

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts 
likumos, un uz Noteikumu 8.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus 
pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 
apmeklētāju sēdvietām apmēram 16 m2 platībā. 
2. Atļaujas darbības laiks no 2017.gada 24.maija līdz 31. augustam, 
saglabājot pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja 
pašvaldības policija konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, 
kā arī uz laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu 
iepriekš. 
3. Āra kafejnīcas darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. 
plkst. 21.00. 
 
 

7/30. 
Par Mālpils novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmuma Nr. 6/20 „Par 

situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā” precizēšanu 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

 

 Mālpils novada dome 2017.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 6/20 
„Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā”. Saskaņā ar šo lēmumu tika 
izveidota dienesta pārbaudes komisija un uzsākta dienesta pārbaude, lai 
izvērtētu Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
direktores F.Ģēveles  finansiālās darbības likumību un lietderību, un 
kontrolētu, vai finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek 
apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm. Dienesta 
pārbaudes komisijai  līdz 2017.gada 22.maijam bija jāiesniedz Domes 
priekšsēdētājam ziņojumu par dienesta pārbaudes rezultātiem. 
 Ievērojot to, ka pēc 2017.gada 26.aprīļa ir mainījusies faktiskā situācija, 
proti, 2017.gada 28.aprīlī starp Mālpils novada domi kā darba devēju un 
F.Ģēveli kā darbinieku tika noslēgta „Vienošanās Nr. 2/2017 par izmaiņām 
2009.gada 1.septembra Darba līguma Nr. 30/09 nosacījumos”, saskaņā ar 
kuru F.Ģēvele pārtrauc pildīt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
pienākumus, kā arī to, ka 2017.gada 22.maijā Mālpils novada domē ir 
saņemts Dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu 
pagarināt dienesta pārbaudes komisijas darbības un ziņojuma iesniegšanas 
termiņu, nepieciešams precizēt Mālpils novada domes 2017.gada 26.aprīļa 
lēmumu Nr. 6/20 „Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā”. 

Ievērojot teikto un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
35.panta pirmās daļas, likuma Par pašvaldībām 70.panta 2., 3.punktu, Darba 
likuma 58.panta trešo un sesto daļu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Ligeris, L. Amerika, A. Hildebrante), vienai deputātei -  
M. Ārentei, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 

 
1.Precizēt Mālpils novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmuma Nr. 6/20 „Par 
situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā” 1.un 3.punktu izsakot tos šādā 
redakcijā: 
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„1.Uzsākt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu Mālpils internātpamatskolas 
direktores F.Ģēveles  finansiālās darbības likumību un lietderību, un 
kontrolētu, vai finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek 
apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm.”; 
„3. Komisijai veikt šā rīkojuma 1.punktā minēto dienesta pārbaudi, un 
komisijas priekšsēdētājam līdz 2017.gada 15.jūnijam iesniegt Domes 
priekšsēdētājam ziņojumu par dienesta pārbaudes rezultātiem.”; 
2. Papildināt Mālpils novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 6/20 
„Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā” ar 11.punktu šādā redakcijā: 
„11. Veikt likumības un lietderības revīziju Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 
lai izvērtētu finansiālās darbības likumību un lietderību, un kontrolētu, vai 
finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši 
domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm.”. 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola  
29.05.2017. 


