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MĀLPILS  NOVADA  DOMES SĒDES    
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 26.februārī                                                                                             Nr.2 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.16:00 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

Mālpils novada pašvaldības vārda. 

3. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām. 

4. Par  valstij piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu. 

5. Par nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve Mālpils 

novadā” īstenošanai. 

8. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “JanaMed” ģimenes ārsta prakses 

nodrošināšanai. 

9.   Par  valsts  amatpersonas  amatu  apvienošanu. 

10. Par  p/a “Mālpils sociālais dienests” direktora  apstiprināšanu. 

11. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

12. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir finansējumu  

biedrībām un nodibinājumiem” apstiprināšanu.  
13. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” 

iesnieguma izskatīšanu. 

14. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

15. Par sadarbības pārtraukšanu ar Vidzemes Tūrisma asociāciju. 

16. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un 

transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Mālpils novadā” 

apstiprināšanu. 

17.  Par  saistošo  noteikumu Nr.3  “Mālpils novada pašvaldības teritorijas kopšanas 
un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu. 
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18.  Par  saistošo  noteikumu Nr.4  “Mālpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

apstiprināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu Nr.5 ”Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā”” 

apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

27.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu. 

21. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un 

izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu. 

22. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

28.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mālpils novadā””  apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru 

par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

24. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”” 

apstiprināšanu. 

25. Par  saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Mālpils novada pašvaldības 

simboliku”” apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas  vadītāja  Jolanta Dinka 
 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti –  L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, 
E.Junga-Ķēniņa 
 
Nav ieradies: P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ)  
 
 
Administrācijas darbinieki –  izpilddirektors  A.Bukovskis 
 
 
 
 



3 
 

2/1. 

Par zemes ierīcības projekta  apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

 

Mālpils novada domē 2020.gada 15.janvārī saņemts (reģ.Nr.20/52-S) 

apstiprināšanai SIA “BaltSurvey”, reģ.Nr.40003761022, zemes ierīcības darbu 

veikšanā sertificētas personas Marijas Laganovskas, sertifikāta Nr.AA 0056, 

izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā  īpašuma “Lejas Tālavas”, Mālpils 

novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0588, sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu 

un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 2006.gada 20.jūnija 

Ministru kabineta  noteikumu Nr.496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16.punkta 

pirmo apakšpunktu un 4.punktu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  sertificētas zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas, sertifikāta Nr. 

AA 0056, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Lejas Tālavas”, 

Mālpils novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu  8074 005 0588, sadalei. 

2. Īpašuma paliekošajai daļai, sastāvošai no zemes vienības Nr.1 ar 

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0653, platību 40.81 ha, 

saglabāt  nosaukumu “Lejas Tālavas”, Mālpils novads. 

3. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0653, 

platību 40.81 ha, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 40.81 ha, 

4. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.2 ar 

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0652, platību 4.59 ha,  piešķirt 

nosaukumu  “Dienvidu Tālavas”, Mālpils novads. 

5. Īpašuma paliekošās daļas zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0652, platību 4.59 ha,  noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 

 

2/2. 

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 

uz Mālpils novada pašvaldības vārda 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saskaņā   ar   grozījumiem   Zemes  pārvaldības  likumā,  kas  stājās  spēkā  

2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka: “šā panta pirmajā daļā 

minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības 
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un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav 

izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij” 

piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu 

ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”. 

Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstulē Nr.2-04/45 pašvaldībām 

norādīts, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā 

pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:  

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā 

attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;  

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes 

reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai; 

3) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības 

izvērtētais rezerves zemju saraksts;  

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par 

tās piekritību vai piederību pašvaldībai. 

Saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.82 Par zemes 

reformas pabeigšanu Mālpils novada lauku apvidū, pieņemts lēmums par zemes 

reformas pabeigšanu Mālpils novada lauku apvidū. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

”Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 

8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē publicēts ministriju un 

pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts Mālpils  novada administratīvajā 

teritorijā. 

Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē publicētajā ministriju un pašvaldības 

izvērtētajā rezerves zemju sarakstā pie šā lēmuma pielikuma sarakstā norādītajām 

zemes vienībām nav izdarītas atzīmes par to piekritību vai piederību valstij vai 

pašvaldībai. 

 Attiecībā par izvērtētajā sarakstā iekļautajām zemes vienībām, kuras ieskaitītas 

rezerves zemes fondā un atrodas Mālpils novada administratīvajā teritorijā, visi 

iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats pieņemt lēmumu par 

attiecīgo zemes vienību, kurām nav izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij 

vai pašvaldībai ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

 Viena no pašvaldībai noteiktajām autonomajām funkcijām likumā Par 

pašvaldībām ir zemes izmantošanas kārtības noteikšana saskaņā ar attiecīgās 

pašvaldības teritorijas plānojumu, kā arī atbilstoši savai kompetencei veikt pasākumus 

zemes politikas īstenošanā un arī zemes pārvaldības nodrošināšanai.  

Minētās zemes vienības pašvaldība būs tiesīga iznomāt vai atsavināt, tādējādi 

nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā. 

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

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2016.gada  29.marta 

noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 
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zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību 

vai  piekritību” 14.punktu, Nekustamā   īpašuma   valsts   kadastra   likuma 1.panta  

14.punktu, Zemes ierīcība likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt:  

1.1. nekustamā īpašuma, kadastra numurs 8074 001 0072, sastāvā iekļautā 

zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0888, ar platību 5.73 ha; 

1.2. nekustamā īpašuma, kadastra numurs 8074 003 0123, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0750, ar platību 1.81 ha. 

1.3. Sadalīt  nekustamo īpašumu,  kadastra Nr. 8074 001 0072,  atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0888, ar platību 5.73 ha, un, 

neveidojot jaunu īpašumu, apvienot  ar nekustamā īpašuma 8074 003 0123  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0750, ar platību 1.81 ha. 

1.4. Īpašumam ar kadastra  numuru 8074 003 0123, sastāvošam  no 

jaunizveidotās zemes vienības ar platību 7.54 ha, kura tiks precizēta veicot kadastrālo 

uzmērīšanu, piešķirt nosaukumu ”Dumburkalni”, Mālpils novads. 

1.5. Zemes vienībai ar platību 7.54 ha noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods– 0101) – 7.54 ha. 

 

2. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt:  

2.1. nekustamā īpašuma, kadastra numurs 8074 001 0413,  sastāvā iekļautā 

zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0523,  ar platību 0.93 ha; 

2.2.  nekustamā īpašuma, kadastra numurs 8074 001 0413,  sastāvā iekļautā 

zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0484, ar platību 0.3094  ha. 

2.3. Atcelt starpgabala statusu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

8074 003 0523 un 8074 003 0484. 

2.4  Pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0523, ar 

platību 0.93 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0484, ar platību 

0.3094  ha. 

2.5.  Sadalīt nekustamo īpašumu 8074 001 0413, atdalot jaunizveidoto zemes 

vienību ar  platību 1.2394 ha. 

2.6. Jaunizveidotajai zemes vienībai, ar platību 1.2394 ha, noteikt lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods– 

0101) – 1.2394 ha. 

2.7. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar platību 

1.2394 ha, piešķirt nosaukumi “Atvari”, Mālpils novads. 
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3. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt  nekustamā īpašuma kadastra 

Nr. 8074 005 0600  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0599,  ar platību 

0.077 ha. 

4. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt  nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr. 8074 003 0816,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0816,  ar platību 

0.16 ha. 

5. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt  nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr. 8074 006 0312,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0313,  ar  platību 

1.29 ha. 

5.1. Īpašumam ar kadastra Nr. 8074 006 0312, sastāvošam  no   zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0313,  ar platību 1.29 ha, piešķirt nosaukumu 

“Krūmāji”, Mālpils novads. 

6. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldībai piekrīt  nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr. 8074 001 0072,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0884,  ar platību 

0.84 ha. 

6.1. Sadalīt  nekustamo īpašumu  kadastra Nr. 8074 001 0072,  atdalot zemes       

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0884, ar platību 0.84 ha, veidojot jaunu 

īpašumu. 

7. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmuma norakstu Valsts 

zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. 

8. Pēc datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā uzņemt pašvaldībai piekrītošo zemju īpašumu zemes vienības  grāmatvedības 

uzskaitē.  

9. Nodrošināt zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

10.Veikt nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 

 

 

2/3. 

Par  lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām   

Ziņo: S.Strausa  

  

Mālpils novada pašvaldībā 2020.gada 23.janvārī saņemts privātpersonas 

[dzēsts], personas kods [dzēsts], iesniegums (reģ.Nr.20/93-S) ar lūgumu pieņemt 

lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0888, ar platību 5.73 

ha, un 80740030750, ar platību 1.81 ha, nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām 

(grafiskais pielikums). 

Saskaņā ar  2017.gada 18.maijā Saeimā pieņemto  likumu "Grozījumi likumā "Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos" no  2018.gada 1.janvāra pašvaldības var nodot 

nomā ar izpirkuma tiesībām tai piederošo neapbūvēto lauksaimniecības zemi fiziskām 

personām uz laiku līdz 12 gadiem. Par zemes gabalu nodošanu nomā ar izpirkuma 

tiesībām pašvaldībai ir jāpieņem lēmums. Pašvaldībai piederošu lauksaimniecības 

zemi var nodod nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku  līdz 12 gadiem, nosakot zemes 

nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas 
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maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma tiesības. Zemes 

izpirkuma cena nosakāma zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar 

izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas 

līguma ceturtajā gadā. Noslēgtais zemes nomas līgums ar izpirkuma tiesībām 

ierakstāms zemesgrāmatā. Izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma noslēgšanu un 

ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā, sedz nomnieks. Uz šā panta pirmajā daļā minētās 

zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai 

nepieder lauksaimniecības zeme  un  tā  rakstveidā  apliecina, ka gada laikā pēc 

nomas līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu 

lauksaimnieciskajā darbībā. Iegūt īpašumā zemi šajā pantā noteiktajā kārtībā fiziskā 

persona ir tiesīga tikai vienu reizi. 

Ministru kabineta noteikumu  Nr.741  “Noteikumi par lauksaimniecības zemes 

nomu ar izpirkuma tiesībām” nosaka iesniedzamos dokumentus, nomas līguma ar 

izpirkuma tiesībām nosacījumus un tā noslēgšanas un izbeigšanas kārtību. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu pašvaldība pildot 

savas funkcijas ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā        

Pamatojoties uz  likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un  

27.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Konceptuāli  atbalstīt  zemes vienību  nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām.    
              
 
 

2/4. 

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 
Mālpils novada domē  (turpmāk – pašvaldība) 2020.gada 14.februārī saņemta 

Valsts ieņēmumu dienesta vēstule (reģ.Nr.20/187-S) “Par  valstij  piekrītošo 

nekustamo īpašumu “Dalderi”, Sudas iela 9, Mālpils”. 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde (turpmāk – VID 

NPPP) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas apgabaltiesas 

2020.gada 3.februāra izpildu rakstu Nr.05453017 krimināllietā Nr.11815001517 valstij 

piekritīgā manta – nekustamais īpašums “Dalderi”, zemes gabals ar kadastra numuru 

8074 003 0817, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kad.Nr.8074 003 0817 001) 

un saimniecības ēka (kad.Nr.8074 003 0268 009), kas atrodas Sudas ielā 9, Mālpilī, 

2020.gada 14.februārī ar Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu 

Nr.022321 ir ņemta valsts uzskaitē. VID NPPP lūdz sniegt informāciju, vai minētais 

nekustamais īpašums ir nepieciešams Mālpils novada domei īpašumā. 

Nekustamais īpašums ir koroborēts Rīgas rajona tiesas Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000117313  uz  [dzēsts]  vārda.   



8 
 

Nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldībai likumā “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās funkcijas - gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), 5.punktā noteiktās 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.) un 6.punktā noteiktās 

funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu, izpildes nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, 

ka valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas 

īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas 

publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais 

īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā 

noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek 

izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez 

atlīdzības nodod valstij. 

Pamatojoties uz  likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2., 5., 6.punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

42.panta pirmā daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 

A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrītošo nekustamo 

īpašumu “Dalderi”, Sudas iela 9, Mālpils, kadastra Nr.8074 003 0817, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās funkcijas- gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),  5.punktā 

noteiktās 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.) un 

6.punktā noteiktās funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izpildes nodrošināšanai. 
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2. Mālpils novada domei segt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma “Dalderi”, Sudas iela 9, Mālpils, kadastra Nr.8074 003 0817, pārņemšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības vārda. 

3. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu  parakstīt šajā 

lēmumā norādītā nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu par tā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā.  

4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Attīstības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas daļas vadītāja  I.Broka. 

5. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai , Valsts 

ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei. 

 
 

2/5. 

Par  nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa  
 

  1. Mālpils novada domē  2020.gada  6.februārī saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.20/140-S) ar lūgumu piešķirt nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu 

“Lejas Ankoriņi”, kurš netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam 

pievienota VDEĀVK 2019.gada 8.oktobra lēmuma Nr.30-2019-18230 kopija. Ar  

minēto lēmumu [dzēsts] noteikta invaliditātes otrā grupa  uz laiku no  02.09.2019. līdz 

01.09.2024.       

Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvārī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
   

1.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50% apmērā otrās 

grupas invalīdei [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese:  

“Lejas Ankoriņi”, Mālpils  novads, LV-2152, par Mālpils novada nekustamo īpašumu 

“Lejas Ankoriņi” par laiku  no 2019.gada  septembra  līdz  2024.gada augusta mēnesim 

(ieskaitot). 
  
 
 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 10.februārī saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.20/152-S) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

saistībā ar daudzbērnu ģimenes statusu. 

       Dome konstatē, ka nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  daudzbērnu  ģimenēm 

nosaka:  
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1) likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12 daļa: Nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, 

bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem 

nekustamā īpašuma nodokļa objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās 

ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām 

nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi 

personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 

1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai 

audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir 

deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos 

atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā 

pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta. 

Minētā likuma 5.panta 31  daļa paredz sekojošo:  Nekustamā īpašuma un personas 

atbilstība 5.panta 1.2 daļā minētajiem kritērijiem tiek noteikta ar valsts informācijas 

sistēmu savietotāja starpniecību, pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās 

valsts informācijas sistēmās taksācijas gada 1.janvārī pulksten 24.00. Nepieciešamie 

dati šā panta 1.2 daļā noteiktā atvieglojuma piemērošanai tiek nodoti pašvaldībām ar 

valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību līdz taksācijas gada ceturtajai 

darba dienai.   

Saskaņā ar iepriekš minēto, [dzēsts] 2020.gadā ir piešķirts nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojums 50 procentu apmērā par viņam piederošo nekustamo īpašumu 

“Brieži”, kadastra numurs 8074 006 0123; 

2) ar Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/13  

apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu” (izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu), kuru  

2.2.4.punkts  nosaka tiesības saņemt  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% 

apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas  

fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam no audžuvecākiem un vienam no 

laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni. Savukārt, minēto saistošo 

noteikumu 1.1.6.punkts paredz piemērot atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim, 

kas aprēķināts saskaņā ar LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, tiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu (tā daļu), kas 

atrodas Mālpils novadā, ja: nav  konstatēti  pārkāpumi  īpašuma  apsaimniekošanā  

(t.sk., zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī). 

Saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatā [dzēsts] 2015.gada 11.novembrī ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz Mālpils novada nekustamā īpašuma “Brieži”, 

kadastra  numurs  80740060044,  ½ domājamo daļu.  Īpašuma   sastāvā  reģistrētas  

2 gab. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80740060044 (zemes platība 21.6 

ha, t.sk., 4.8 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme) un 80740060045 (zemes platība 

13.0 ha, t.sk., 3.6 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 2016., 2017., 2018., 

2019.gadā  Lauku atbalsta dienests minētās zemes vienības uzrādījis to zemes 
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vienību sarakstā, kas uzskatāmas par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta astotajai daļai.  

Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprināto 

saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

1.1.6.punktu:    

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Atteikt [dzēsts] 2020.gadā piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

par  Mālpils novada nekustamā īpašuma “Brieži”, kadastra  numurs  8074 006 0044, 

½ domājamo daļu. 

2.2. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 

 

 

 3. Mālpils novada domē 2020.gada 19.februārī saņemts  otrās grupas invalīdes 

[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.20/211-S) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanu. Iesniegumam pievienota invaliditātes apliecības Nr.1349451 (derīguma 

termiņš no 17.04.2018. līdz 20.03.2020) kopija. Mutiski [dzēsts] apliecina, ka 

atvieglojumu pieprasa par nekustamo īpašumu “Čiekuriņi”, kuru saimnieciskajā 

darbībā neizmanto. 

 Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi un iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtība. 

Noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti par to periodu, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst Noteikumu 2.daļā noteiktajai nodokļa maksātāju kategorijai. 

 Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvārī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu, 

    

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

3.1.  Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu  50 % apmērā otrās 

grupas invalīdei [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese:  

Juglas iela 2, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, par Mālpils novada nekustamo 

īpašumu ”Čiekuriņi” par laiku no 2018.gada maija līdz 2020.gada marta mēnesim 

(ieskaitot). 

 

4. Mālpils novada domē 2020.gada 21.februārī saņemts  otrās grupas invalīda 

[dzēsts]  iesniegums (reģ.Nr.20/219-S) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanu par nekustamo īpašumu “Pakalni”, kurš netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā. Iesniegumam pievienota invaliditātes apliecības Nr.1457322 (derīguma 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
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termiņš no 13.11.2019. līdz 11.11.2021.) kopija. Iesniegumā lūgts veikt nodokļa 

pārrēķinu par 2019.gadu, apliecināts, ka ir samaksāts nodoklis par 2020.gadu. 

Iesnieguma iesniedzējs pēc pārrēķina izdarīšanas vēlas saņemt atpakaļ konstatēto 

nodokļa pārmaksu. 

Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi un iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtība. 

Noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti par to periodu, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst Noteikumu 2.daļā noteiktajai nodokļa maksātāju kategorijai. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvārī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu, 

    

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

4.1.  Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu  50 % apmērā otrās 

grupas invalīdam [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese: 

“Pakalni”, Mālpils novads, LV-2152, par Mālpils novada  nekustamo īpašumu ”Pakalni” 

par laiku no 2019.gada decembra līdz 2021.gada novembra mēnesim (ieskaitot). 

4.2. Atmaksāt [dzēsts] pārmaksāto nodokli pēc nodokļa pārrēķina izdarīšanas. 
 

 

 

2/6. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

 

Mālpils novada dome ar  2019.gada 19.decembra sēdes lēmumu Nr.13/6 nolēma 

atsavināt rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 

nekustamo īpašumu “Brišķi”, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 1047, sastāv no 

vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz 

kuras atrodas mežaudze apmēram 6335 m3 apjomā. Mālpils novada domes Iepirkuma 

komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  

Nekustamā īpašuma rakstiska izsole tika organizēta 2020.gada 17.februārī. Uz 

izsoli noteiktajā termiņā pieteicās septiņi izsoles dalībnieki, iesniedzot visus izsoles 

noteikumos minētos dokumentus. 

Atbilstoši Mālpils novada domes apstiprināto noteikumu “Nekustamā īpašuma 

“Brišķi” atsavināšanas, to pārdodot, pirmās izsoles noteikumi“ 12.punktam, Mālpils 

novada domei piederošais nekustamais īpašums ”Brišķi”, kadastra Nr. 8074 003 1047, 

kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 

0128) 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze apmēram 6 335 m3 apjomā,  tiek  

atsavināts  par  221 698,00 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis seši simti 

deviņdesmit astoņi  euro). 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un ņemot vērā nekustamā īpašuma 

izsoles protokolu. Nr.7, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 17.februārī notikušās  nekustamā īpašuma ”Brišķi”, 

kadastra Nr.8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 

(kadastra apz. 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras  atrodas  mežaudze  apmēram 

6 335 m3 apjomā,  izsoles rezultātus. 

2.  Slēgt  pirkuma  līgumu   ar  SIA “Silvestica Green Forest Latvia”,  reģistrācijas  

Nr.40103244310, juridiskā adrese - Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV 4601,  par 

nekustamā īpašuma ”Brišķi”, kadastra Nr. 8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, 

un sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras 

atrodas mežaudze apmēram 6 335 m3 apjomā, atsavināšanu par 221 698,00 EUR (divi 

simti divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro). 

 
 
 
 

2/7. 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta  

“Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā” īstenošanai 

Ziņo: S.Strausa  
 

Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Mālpils novada dome iesniedza 

projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā (turpmāk - LAD) “Grants ceļu pārbūve 

Mālpils novadā”.  Ar 10.02.2020. LAD lēmumu projekta pieteikums ir apstiprināts, un 

pašvaldība var uzsākt projekta īstenošanu. Šī projekta īstenošanai pašvaldībai 

jānodrošina līdzfinansējums  48 888,88 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit astoņi euro  88 centi) apmērā.  

Pamatojoties uz likuma  “Par valsts budžetu 2020.gadam”  13.panta 1.punkta 

pirmo daļu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā 

projekta “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā” īstenošanai, pašvaldībai ir tiesības 

pieprasīt aizņēmumu projekta attiecināmo izmaksu apmērā.  

Projekta īstenošanas laikā projekta finanšu plūsma tiks nodrošināta pamatojoties 

uz MK noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai  2014.-

2020.gada plānošanas periodā” 52.punktu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu finanšu 

plūsmu un varētu veikt norēķinus ar projektā iesaistītajiem uzņēmējiem, tādejādi 

sekmējot projektu īstenošanu plānotajā apmērā un termiņos, nepieciešams 

finansējums pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai.  
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Izvērtējot to, ka pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā un turpmākajos 

gados nepārsniedz 9% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem, pašvaldība šī 

projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai var ņemt aizņēmumu un garantēt tā atmaksu 

no pašvaldības budžeta, finansiāli neietekmējot citu investīciju projektu īstenošanu 

novadā.  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Pieprasīt aizņēmumu 48 888,00 EUR Valsts kasē uz 10 gadiem, ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem, projektam Nr.19-04-

A00702-000075 “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā” ņemot vērā faktiski uzņemtās 

saistības. 

2. Aizņēmuma pieprasījumu kopsummā par 48 888,00 EUR iesniegt 2020.gada 

martā, aizņēmuma izņemšanu plānot  2020.gada jūlijā. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Bukovskim. 
 
 
 

2/8. 

Par  nomas līguma slēgšanu ar SIA “JanaMed” ģimenes ārsta  

prakses nodrošināšanai 

Ziņo: S.Strausa   

 

Mālpils novada domē 19.05.2019. saņemts [dzēsts] iesniegums ar lūgumu 

iznomāt  pašvaldībai piederošās telpas Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā, (turpmāk 

– Telpas) ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.  

Dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi  lēmumu Nr.6/6 “Par  telpu nomu ģimenes 

ārsta prakses nodrošināšanai”, ar kuru  atbalstīta iecere  pārbūvēt  pašvaldībai 

piederošās telpas nr.11 – nr.23, kas atrodas  Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā, lai  

turpmāk tās varētu izmantot  ģimenes ārsta prakses vajadzībām. Šobrīd Telpu pārbūve 

ir veikta. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 

20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 4.punkta 4.1.apakšpunktu, 12.punktu un 3.daļu, 

  

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt SIA “JanaMed”, reģistrācijas Nr.40203202262, pašvaldībai 

piederošās  nedzīvojamās telpas, ar kopēju platību 100,6 m2, kas  atrodas Pils  ielā 

12-1, Mālpilī, Mālpils novadā (zemes kadastra apzīmējums 8074 003 0562, telpu 

grupas kadastra apzīmējums 8074 0030562 002 001), ģimenes ārsta prakses 

nodrošināšanas vajadzībām. 
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2. Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 10 gadi no noslēgšanas brīža. 

3. Noteikt Telpu nomas maksu – 2,30 EUR par 1m2 (bez PVN) mēnesī.  

4. Papildus nomas maksai Nomnieks patstāvīgi veic maksājumus par patērēto 

elektroenerģiju un komunālajiem  pakalpojumiem. 

5. Atbrīvot no nomas maksas pirmo mēnesi, kamēr notiek  prakses 

pārreģistrācija, atzinumu saņemšana un telpu iekārtošana .  

6. Uzdot izpilddirektoram  nodrošināt nomas līguma noslēgšanu.  

7. Piekrist, ka SIA “JanaMed”, reģ.Nr.40203202262, reģistrē  juridisko  adresi: 

Pils ielā 12-1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152. 

 

 

 

2/9. 

Par  valsts amatpersonas amatu apvienošanu  

Ziņo: S.Strausa 

 

Izskatījusi Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora Jura 

Stankēviča 03.02.2020. iesniegumu (reģ.Nr.20/165-S) ar lūgumu atļaut savienot 

policijas vecākā inspektora amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas 

iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektora amatu, Mālpils novada dome (turpmāk 

tekstā arī - Dome) konstatēja:  

1. Atbilstoši  11.10.2018. Darba līgumam Nr.4-12/22, Juris Stankēvičs veic 

Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumus. Saskaņā ar 

darba līgumu un amata aprakstu J.Stankēvičam noteikta  darba laika organizācija ar 

summētā darba laika uzskaiti un darba laiku 40 stundas nedēļā.  

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk – Likums) 4.panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām 

uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas 

institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības: 1) izdot administratīvos aktus; 

2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, 

kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā; 3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par 

publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā 

vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību 

tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu, pašvaldības policijas vecākais inspektors 

ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 

savienošanas ierobežojumi. 

2. Atbilstoši J.Stankēviča sniegtajai informācijai, viņš Valsts policijas Rīgas 

reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļā kopš 01.02.2020. veic 

jaunākā inspektora amata pienākumus ar darba laiku 40 stundas nedēļā. Saskaņā ar 

Likuma 4.panta otro daļu inspektora amats ir valsts amatpersona.  

3. Likuma 7.panta sestās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības policijas 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas vecākais 

inspektors var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma 

līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā 

vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 
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saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai 

viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

4. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam, dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 

secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās 

daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt atļauju J.Stankēvičam savienot minētos amatus.  

J.Stankēviča tiešais vadītājs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst 

iepriekš minēto amatu savienošanai.  

5. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir 

pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu 

savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) 

uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa 

nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, 

rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu 

saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

6. J.Stankēvičs ir lūdzis Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei atļaut savienot 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

inspektora amatu ar Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu. Ir 

saņemta informācija, ka atļauja tiks dota. 

7. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada pašvaldības policijas 

vecākā inspektora amata un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas inspektora amata pienākumus un darba grafikus, kā arī 

uzklausot J.Stankēviča apliecinājumu par to, ka nedublēsies viņa darba laiks Valsts 

policijā un pašvaldības policijā, ka līdz katra mēneša 3.datumam Domē tiks iesniegts 

darba grafiks Valsts policijā un darba grafiks pašvaldības policijā, un ka viņš 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 

amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai 

darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana 

nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 

pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 2. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 

likuma  2., 7., 11., 67., 70.pantu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Jurim Stankēvičam, personas kods [dzēsts], savienot Mālpils novada 

pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona 

pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektora amatu.  
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2. Ar Lēmumu iepazīstināt J.Stankēviču.  

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  

4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

vēršoties Administratīvās  rajona  tiesas  Rīgas tiesu namā,  Antonijas ielā  6, Rīgā, 

LV-1010.  

 

 

2/10. 

Par  p/a “Mālpils sociālais dienests” direktora  apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

2020.gada 24.februārī beidzas Olgas Volosatovas pilnvaru termiņš pašvaldības 

aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktores amatā. 

2020.gada 13.februārī novada domē saņemts O.Volosatovas iesniegums 

(reģ.Nr.20/178-S), kurā tiek lūgts izskatīt viņas kandidatūru atkārtotai apstiprināšanai 

nākamajam periodam. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. 

Savukārt Publisko aģentūru likuma 21.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldības 

aģentūras direktoru amatā apstiprina dome uz pieciem gadiem. Novērtējot pašvaldības 

aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras direktoru var apstiprināt amatā 

atkārtoti. 

Izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” darbības rezultātus 

(pielikumā) un ņemot vērā pašvaldības aģentūras direktores 2018.gada kompetenču 

un darba rezultātu novērtējumu „Ļoti labi”, un  2019.gadā – „Ļoti labi”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Atkārtoti apstiprināt Olgu Volosatovu, personas  kods [dzēsts] , par pašvaldības 

aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktori uz pieciem gadiem no 2020.gada  

26.februāra. 

 

 

2/11. 

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem 

Ziņo: S.Strausa 

 
Pamatojoties uz  Ministru kabineta  04.02.2020. noteikumiem Nr.75 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””,   
 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu budžeta izdevumu 

tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadam: 

   1.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 

   1.2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 

   1.3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes grupai (pielikumā). 
 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Mālpils novada  domes 2020.gada 29.janvāra  

lēmumu Nr.1/14 apstiprinātās Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu  budžeta 

izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadam. 

 

 

 

2/12. 

Par  noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir  finansējumu 

biedrībām un nodibinājumiem” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

  

         Izskatot  sagatavoto  noteikumu  projektu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir  

finansējumu biedrībām un nodibinājumiem”. 

 
 

 

2/13.  

Par  komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” 

iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Mālpils novada domē 2019.gada 26.novembrī  saņemts komunistiskā terora 

upuru atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” iesniegums (reģ.Nr.19/1467-S) ar 

lūgumu sniegt finansiālu atbalstu projektiem - konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 

par  godu 1941.gadā izsūtīto  piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu 

organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tālie Ziemeļi”  montāžai, ekspedīcijas uz   

Krasnojarskas apgabalu un Magadanu  organizēšanai.  

Fonds “Sibīrijas bērni” ir dibināts 2001.gadā ar nolūku apzināt un pieminēt 

1941.gadā  izsūtītos bērnus, atcerēties tos, kuri  no  Sibīrijas neatgriezās. Fonds pa 

šiem gadiem ir intervējis vairāk kā tūkstoti cilvēkus visos Latvijas novados, izveidojuši 

18 dokumentālās filmas, izdevuši  vairākas grāmatas. Fonds katru gadu organizē  

braucienus uz Sibīriju. 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
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Piešķirt  finansējumu 150 EUR apmērā no atbalsta fonda nodibinājumam 

Komunistiskā terora upuru atbalsta fonds „Sibīrijas bērni”, reģ.Nr.40008057169, 

konferencei un koncertam „Aizvestajiem” par godu 1941.gada izsūtīto piemiņai, bērnu 

zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija –Tālie 

Ziemeļi” montāžai, ekspedīcijas uz Krasnojarskas apgabalu un Magadanu  

organizēšanai.  
 

 

2/14. 

Par  biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma  izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 

  

Mālpils novada domē 2020.gada  6.janvārī  saņemts  biedrības “Mālpils zivīm”  

pieteikums  (reģ.Nr.20/29-S) par finansējuma  piešķiršanu  2020.gadā.    

27.06.2019. Mālpils novada dome ar biedrību “Mālpils zivīm” ir noslēgusi 

deleģēšanas līgumu, kur noteikts, ka biedrība nodrošina realizēto projektu ietvaros 

radīto produktu (norādes, stendi, dabas takas, atpūtas vietas u.c.) uzturēšanu - zāles 

pļaušanu, krūmu griešanu, atkritumu savākšanu un aizvešanu,  laipu, stendu, norāžu 

remontu un atjaunošanu. 

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

noteikumu “ Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir  finansējumu biedrībām 

un nodibinājumiem”  7.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Atbalstīt  biedrību „Mālpils zivīm”, piešķirot  finansējumu  2000 EUR  apmērā no 

dabas resursu nodokļa  līdzekļiem  Mālpils novada dabas  taku  uzturēšanai. 

 

 

2/15. 

Par  sadarbības pārtraukšanu ar Vidzemes Tūrisma asociāciju 

Ziņo: S.Strausa  

  

Mālpils novada pašvaldība 2013.gadā kļuva par Vidzemes Tūrisma asociācijas 

(turpmāk tekstā – VTA) biedru, ar mērķi piesaistīt  novadam jaunus  tūristus un sekmēt 

ar tūrismu saistīto uzņēmējdarbību, veidojot kopīgus projektus ar  asociācijas biedriem. 

Sadarbība  nav  veidojusies  pietiekami  veiksmīga, kā  arī  ņemot  vērā  plānoto  

Administratīvi teritoriālo reformu, novada  dome  uzskata,  ka  turpmākā darbība VTA 

ir  nelietderīga. 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Izstāties no  Vidzemes Tūrisma asociācijas. 
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2/16. 

Par  saistošo noteikumu Nr.2 “Par  braukšanas maksas atvieglojumiem un 

transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Mālpils novadā” 

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

          Izskatot  sagatavoto  saistošo  noteikumu  projektu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 “Par 

braukšanas maksas  atvieglojumiem un transporta  izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Mālpils novadā ”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

2/17. 

Par  saistošo noteikumu Nr.3  “Mālpils novada pašvaldības teritorijas kopšanas 

un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  5. un 

6.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 “Mālpils 

novada  pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas 

noteikumi ”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

http://www.malpils.lv/
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lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

2/18. 

Par  saistošo noteikumu Nr.4  “Mālpils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Mālpils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi ”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

2/19. 

Par  saistošo noteikumu Nr.5 ”Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā””  

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 
11.punktu,  
 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 ”Grozījumi 

Mālpils novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils 

novada teritorijā””. 

http://www.malpils.lv/
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

2/20. 

Par  saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

27.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 11. 
punktu,  
 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils 

novada pašvaldībā””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

2/21. 

Par  saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un 

izmantošanas noteikumi””  apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  4.punktu,  
 

http://www.malpils.lv/
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Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2019.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Mālpils 

novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

2/22. 

Par  saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

28.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6. 
punktu,  
 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2011.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

 

http://www.malpils.lv/
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2/23. 

Par  saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas 

apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas  3. punktu,  
 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2014.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu 

tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

2/24. 

Par  saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā””  

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,  
 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2014.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils 

novada teritorijā””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

http://www.malpils.lv/
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pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

2/25. 

Par  saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Mālpils novada pašvaldības 

simboliku”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi 

Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

Mālpils novada pašvaldības simboliku””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils vēstis”, pašvaldības mājas 

lapā interneta mājas lapā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu 

pieejamību Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā.   

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

Sēdes vadītāja    (paraksts)                          S.Strausa 

 

Protokoliste                                  (paraksts)                          J.Dinka 

http://www.malpils.lv/
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