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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 27.maijā                                                                                                 Nr.6 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.16:30 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. 

4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un slēgšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

6. Par zemesgabala patapinājumu. 

7. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas laikā. 

8. Par 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Mālpils novada pašvaldības 

teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Mālpils novada domes 2020.gada 
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2020.gadam”” apstiprināšanu. 

10. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  

apbalvošanu. 

11. Par piemaksu noteikšanu PII “Māllēpīte” darbiniekiem. 

12. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas iesniegumu  saskaņošanu. 

13. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma  izskatīšanu. 
14. Par  atbalstu detektīvseriāla “Bezvēsts pazudušās” filmēšanas grupai.   
15. Par sociālā biznesa projekta “Senioru aprūpes centrs” izveides iespējām 

pašvaldībā.  
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
Sēdē attālināti piedalās: 
Deputāti – A.Lielmežs, L.Amerika, V.Mihelsons, T.Stašāns, P.Ozoliņš, M.Pudelis,  
                 E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs     

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 
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Administrācijas darbinieki –  izpilddirektors A.Bukovskis 
 
 
Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 2(diviem) jautājumiem. 
 
Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar  2 (diviem) jautājumiem: 
 
16. Par  noteikumu “Kārtība par Mālpils novada pašvaldības gada pārskata 

sagatavošanas principiem, grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem un finanšu 
instrumentu pārvaldīšanu” apstiprināšanu. 

17. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu. 
 
 
 
 

 

6/1. 
Par  ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

Ziņo: S.Strausa 

  

1. Mālpils novada domē 2020.gada 14.maijā saņemta AS “Publisko aktīvu 

pārvaldītāja Possessor” vēstule (reģ.Nr.20/844-S) ar lūgumu dzēst ziņas par [dzēsts] 

deklarēto dzīvesvietu valsts dzīvokļa īpašumā adresē: ”Vecgravas” dz.1, Mālpils 

novads. 

Nepieciešamā informācija jautājuma izskatīšanai iegūta tiešsaistē LR Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un Zemesgrāmatā, kā arī sazinoties 

ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanai 2017.gadā pilnvaroto personu [dzēsts].  

Pēc stāvokļa uz 2020.gada 20.maiju konstatēts sekojošais: 2020.gada 20.martā 

uz dzīvokļa īpašumu adresē: ”Vecgravas”dz.1, Mālpils novads, īpašuma tiesības 

nostiprinātas Latvijas valstij AS “Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor” personā. 

[dzēsts] deklarētās dzīvesvietas adrese: ”Vecgravas”dz.1, Mālpils novads,    

Iedzīvotāju reģistra datu bāzē  reģistrēta ar 2017.gada 8.novembri, tiesiskais pamats: 

cits tiesiskais pamats - vienošanās ar mājas apsaimniekotāju [dzēsts]. Laikā  no  

24.07.1997. līdz savai nāves dienai 02.11.2017. iepriekš norādītajā adresē bija 

uzrādīta [dzēsts] tēva [dzēsts] deklarētā dzīvesvieta. [dzēsts]  paskaidroja, ka pēc tēva 

nāves [dzēsts] dzīvoklī dzīvojis īslaicīgi un īres īgums ar viņu netika noslēgts. 

Uz [dzēsts]  deklarētās  dzīvesvietas adresi: “Vecgravas”dz.1, Mālpils novads, 

LV-2152, nogādāt vēstuli ar informāciju par saņemto iesniegumu un tā izskatīšanas 

laiku  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 2020.gada 20.maijā, 

sēdes sākums plkst.16:00, un domes sēdē 2020.gada 27.maijā, sēdes sākums 

plkst.15:00, 2020.gada 15.maijā devās Mālpils novada domes pašvaldības policijas 

darbinieks, kurš konstatēja, ka dzīvoklis netiek apdzīvots. 
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Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta – ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšana -  1.punkta  otro daļu, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 

anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā AS “Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor” iesniegumu un 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods [dzēsts] , deklarēto dzīvesvietu adresē: 

“Vecgravas” dz.1, Mālpils  novads, LV-2152. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu - septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

 

6/2. 
Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

Ziņo: S.Strausa 

 
1. Mālpils novada domē 2020.gada 15.maijā saņemts (reģ.Nr.20/850-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Reiņa Anģēna, 

sertifikāta Nr.CA0024,  izstrādātais  zemes   ierīcības   projekts Mālpils novada   

pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma ”Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, ar 

kadastra Nr.8074 005 0428, sastāvā esošās zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 

8074 005 0393, ar platību 1.19 ha, ar  adresi  Kroņu iela 5, Sidgunda, Mālpils novads, 

sadalei divās daļās, nodalot zemes gabalus būvju īpašumu ar adresēm Kroņu iela 5, 

Sidgunda, Mālpils novads un Kroņu iela 5A, Sidgunda, Mālpils novads, uzturēšanai. 

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, 

Ministru kabineta noteikumu  Nr.698  “Adresācijas noteikumi”  2.punkta  

9.apakšpunktu, 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 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr.CA0024, izstrādāto  

zemes  ierīcības  projektu  Mālpils novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr.8074 005 0428, ”Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, sastāvā esošās 
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zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, ar  adresi  Kroņu iela 5, 

Sidgunda, Mālpils novads, sadalei. 

2. Zemes vienībai  Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0660, 

platību  0.42 ha, kura ir sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, saglabāt adresi: 

Kroņu   iela 5, Sidgunda, Mālpils novads.  

3. Zemes vienībai  Nr.2 ar pirmsreģistrēto  kadastra apzīmējumu 8074 005 0660, 

platību  0.42 ha, saglabāt  esošo  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003) – 0.42 ha.  

4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0659, platību  0.77 ha, piešķirt  adresi  Kroņu iela 5A, 

Sidgunda, Mālpils novads. 

5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0659, platību 0.77ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003) – 0.77 ha. 

 

 
6/3. 

Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu  

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 14.maijā saņemts privātpersonas [dzēsts]    

iesniegums (reģ.Nr.20/845-S) par nosaukuma piešķiršanu īpašumiem, kurus 

paredzēts izveidot sadalot  nekustamo  īpašuma „Cirīši”, Mālpils novads, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0363, platību 19.7ha, un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0364, platību 27.9 ha. 

 Izskatot iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Mālpils novada 

dome konstatē: 

1.Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 

novada zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr.1000 0011 2089  nekustamais īpašums “Cirīši”, 

Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0361 (turpmāk – nekustamais īpašums) sastāv 

no četrām zemes vienībām:1) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0361, platību 2.10 

ha, 2) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0363, platību 19.7ha, 3) ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0364, platību 27.9 ha; 4) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0466, platību 4.0 ha; 

2. īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu ”Cirīši”, Mālpils novads, trīs 

īpašumos: 1) īpašums sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 0363 ar platību 19,7ha; 2) īpašums sastāvošs no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0364, ar platību 27.9  ha; 3) īpašums, kurš ir īpašuma paliekošā 

daļa, sastāvošs no  divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem - 8074 003 

0361  ar platību 2.10 ha un 8074 003 0466 ar platību 4.0 ha; 

3. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam lauku apvidos ir nepieciešams 

piešķirt  nosaukumu. Administratīvajā teritorijā nosaukumi nedrīkst atkārtoties. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 1.panta 14.punktu un likuma “Par 

pašvaldībām”  21.panta  27.punktu,  
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Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0361, ar platību 2.10 ha un ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0466, ar 

platību 4.0 ha, saglabāt esošo nosaukumu “Cirīši”, Mālpils novads. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0363, ar platību 19,7ha,  piešķirt nosaukumu “Mergupes 

Cirīši”, Mālpils novads. 

3. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra  

apzīmējumu 8074 003 0364, ar platību 27.9 ha, piešķirt nosaukumu “Merģi”, Mālpils 

novads. 
 

Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

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

 

 

6/4. 
Par  zemes nomas līgumu pagarināšanu un slēgšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada domē 2020.gada 30.janvārī  saņemts iesniegums (reģ. Nr. 

20/115-S) no privātpersonas [dzēsts], personas kods [dzēsts], par zemes nomas 

līguma Nr.52/10 pagarināšanu, kurš noslēgts 2010.gada 10.novembrī  ar 

privātpersonu [dzēsts] par pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0588 nomu, uz kuras atrodas personai  piederošās būves ar adresi Ziedoņa 

iela 7, Mālpils, Mālpils novads, un ir spēkā  līdz  2020.gada 1.jūnijam. 

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

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. 

noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.52/10 ar privātpersonu [dzēsts] par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0588 nomu    

līdz  2030.gada 31.decembrim. 

1.2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2010.gada 10.novembra zemes nomas 

līgumā Nr.52/10. 

 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 18.maijā saņemts  iesniegums 

(reģ.Nr.20/861-S) no privātpersonas [dzēsts], personas kods 260653 – 12319, par 

zemes nomas līguma Nr.54/10 pagarināšanu, kurš noslēgts 2010.gada 10.novembrī  

ar privātpersonu [dzēsts] par pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 
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8074 003 0609 nomu, uz kuras atrodas personai  piederošās būves ar adresi Ceriņu 

iela 10, Mālpils, Mālpils novads, un ir spēkā  2020.gada 1.jūnijam. 

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

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro un ceturto daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. 

noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.54/10 ar privātpersonu [dzēsts] par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0609 līdz  

2030.gada 31.decembrim. 

2.2.Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2010.gada 10.novembra zemes nomas 

līgumā Nr. Nr.54/10 

 

3. Mālpils novada domē 2020.gada 19.maijā saņemts iesniegums no  

privātpersonas [dzēsts], personas kods [dzēsts], par zemes nomas līguma  Nr.23/11, 

(noslēgts  2011.gada 4.aprīlī un ir spēkā līdz  01.06.2020.),  darbības termiņa 

pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 1) 8074 002 0126 ar 

platību 3.5 ha, kura ir meža zeme,  un  2) 8074 006 0242 ar platību 2.21 ha, kura ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, nomu. 

Lauku apvidus zemes nomas līgums par  nekustamā īpašuma ”J.Jaunzemi” , 

Mālpils novads,  piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 1) 8074 002 

0126, ar platību 3.5 ha; 2) 8074 006 0131, ar platību 7.73 ha;  3) 8074 006 0266, ar 

platību 2.99 ha; 4) 8074 006 0242, ar platību 2.21 ha; 5) 8074 006 0110 ar  platību  

1.96 ha, nomu tika noslēgts 2011.gada  4.aprīlī Mālpils novada pašvaldībā. Līgums ir 

spēkā līdz 2020.gada 1.jūnijam.  

Pamatojoties  uz [dzēsts]  2019.gada 3.aprīļa iesniegumu  tika izbeigta noma 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 006 0110, ar platību 1.96 ha, nomu,  

kura tika atdalīta no nekustamā īpašuma  “J.Jaunzemi”, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz [dzēsts] 2019.gada 5.septembra iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0131, ar platību 7.73 ha un ar kadastra 

apzīmējumu 8074 006 0266,ar platību 2.99 ha nodošanu atsavināšanai, tika veiktas 

darbības kadastra objekta sadalīšanai, sadalot  īpašumu trīs daļās, un  izveidoto 

nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Meža zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0126, ar platību 3.5 ha, pašvaldība 

pasūtīja pirmreizējo meža inventarizācijas  plānu (18.03.2020.). 

Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrā daļu persona, kurai zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās  likuma 25 panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav 
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mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu 

uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. 

Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa nosaka - ja likumā vai Ministru kabineta 

noteikumos nav paredzēts citādi, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks 

par 30 gadiem. 

Meža likuma 29.pants uzliek par pienākumu  meža īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam nodrošināt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts 

meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos 

gadījumos veikt atkārtotu meža inventarizāciju.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6.pants aizliedz publiskas personas mantu nodot lietošanā, izmantojot 

privātpersonu starpniecību. 

Savukārt likumā par  „Par pašvaldībām” 14.panta otrās  daļas  3.punktā noteiktā 

pārvaldes funkcija uzliek pašvaldībām par pienākumu racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un 

turējumā esošos zemes gabalus. 

Nododot nomā zemi uz kuras atrodas  mežaudze, kura nav nomas objekts, 

apsaimniekošana netiek veikta, kas ir pretrunā ar Meža likuma 1.panta 13.punkta  

meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem, kas ietver meža pārvaldīšanu un 

izmantošanu tādā veidā un intensitātē, kas saglabātu meža bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, dzīvotspēju un potenciālu tagadnē un nākotnē, 

spētu pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

nacionālā un globālā līmenī, kā arī neradītu draudus citām ekosistēmām. 

  Ņemot vērā, ka kopš līguma noslēgšanas 2011.gada  4.aprīlī nomnieks nebija 

nostiprinājis īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā  par zemi, kā to 

paredz līguma nosacījumi, attiecīgi meža pirmreizējā inventarizācija mežaudzei uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0126  tika veikta tikai 2020.gadā, 

kad pašvaldība nostiprināja savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā,  tādejādi  netika  

izpildīts līguma 5.1.2.punkta nosacījums – nodrošināt zemes lietošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas mērķim. 

 Pašvaldības ieskatā nebūtu lietderīgi pagarināt zemes nomas līgumu par meža 

zemes īpašumu, bet nodot  to atsavināšanai, piedāvājot nomniekam izmantot iespēju 

iegādāties meža zemes īpašumu izmantojot pirmpirkuma tiesības.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro un Ministru 

Kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas  aprēķināšanas  kārtību”  2., 

4.punktu., Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3. un  6.pantu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
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3.1.Pagarināt ar [dzēsts] noslēgtā zemes nomas līguma Nr.23/11 termiņu   līdz  

2025.gada  31.decembrim par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 

0242, ar  platību  2.21 ha nomu. 

3.2. Atteikt pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 002 0126, ar platību 3.5 ha nomu. 

3.3. Nodot  zemes  gabalu  ar  kadastra  apzīmējumu  8074 002 0126, ar  platību  

3.5 ha  atsavināšanai ar  tiesībām nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesības.  

        3.4. Noslēgt  vienošanos  par  grozījumiem 04.04.2011.zemes nomas   līgumā  

Nr. 23/11. 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

4. Mālpils novada domē 2020.gada 19.maijā saņemts iesniegums (reģ. 

Nr.20/872-S) no SIA “Vilce” likvidatora [dzēsts], personas kods [dzēsts], par zemes 

nomas līguma Nr.4/11 pagarināšanu, kurš  noslēgts  2011.gada 10.janvārī ar  SiA 

“Vilce”, reģ. Nr.50003254294 par pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0255 nomu, uz kuras atrodas SIA “Vilce”  piederošās 

rūpnieciskās ražošanas būves ar adresi Lejciema iela 2, Mālpils, Mālpils novads, un ir 

spēkā līdz 2020.gada 1.jūnijam,  

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

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. noteikumu 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.4/11 ar SIA “Vilce”, kuru pārstāv    

likvidators [dzēsts], personas kods [dzēsts], par zemes nomas līguma Nr.4/11 

pagarināšanu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0609, uz 5 (pieciem) gadiem līdz  2025.gada 1.jūnijam. 

4.2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2011.gada 10.janvāra zemes nomas 

līgumā Nr.4/11. 

 

5. Mālpils novada domē 2020.gada 22.maijā  saņemti  iesniegumi  

(reģ.Nr.20/896-S; Nr.20/895-S) no  būvju  īpašuma “Kūlīši”, Mālpils novads, 

kopīpašniekiem [dzēsts] , personas kods [dzēsts], un [dzēsts], personas kods [dzēsts], 

kura pārstāv nepilngadīgās personas [dzēsts] un [dzēsts] , par zemes nomas līguma 

Nr.56/11 (Grozījumi Nr.1 līgumā reģ.Nr. 4/17) pagarināšanu, kurš noslēgts 2011.gada 

26 augustā   par pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 0425 nomu, uz kuras atrodas būvju  īpašums ar adresi “Kūlīši”, Mālpils novads, 

un ir spēkā  līdz  2020.gada 1.jūnijam. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. noteikumu 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.punktu 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

5.1. Pagarināt  zemes  nomas  līgumu  Nr.56/11  ar  būvju  kopīpašniekiem  uz  

5 (pieciem) gadiem līdz  2025.gada  31.decembrim. 

5.2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2011.gada 26.augusta zemes nomas 

līgumā Nr.56/11. 

 

6. Mālpils novada domē  2020.gada 21.maijā   saņemts  privātpersonas  [dzēsts]  

iesniegums (reģ.Nr.20/886-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu  par  nekustamā  

īpašuma  “Jaunā iela 5A”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1053, ar  kopplatību 0.1227 ha domājamo daļu, atbilstoši  zemesgrāmatā 

nostiprinātajām īpašuma tiesībām dzīvokļa īpašuma domājamo daļu  apjomam. 

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, 

kopplatību 0.1227ha, 7140/81840 domājamo  daļu, nomu. 

 6.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 

 

7. Mālpils novada domē  2020.gada 21.maijā   saņemts  privātpersonas [dzēsts]   

iesniegums (reģ.Nr.20/887-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu  par  nekustamā  

īpašuma “Jaunā iela 5A”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1053, ar  kopplatību 0.1227 ha domājamo daļu, atbilstoši  zemesgrāmatā 

nostiprinātajām īpašuma tiesībām dzīvokļa īpašuma domājamo daļu  apjomam. 

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

 
 Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, 
S.Strausa) NOLEMJ: 
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 7.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods  [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, 

kopplatību 0.1227ha, 5620/81840 domājamo  daļu, nomu. 

 7.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 

 

8. Mālpils novada domē  2020.gada 21.maijā   saņemts  privātpersonas [dzēsts]  

iesniegums (reģ.Nr.20/888-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu  par  nekustamā  

īpašuma  “Jaunā iela 5A”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1053, ar  kopplatību 0.1227 ha domājamo daļu, atbilstoši  zemesgrāmatā 

nostiprinātajām īpašuma tiesībām dzīvokļa īpašuma domājamo daļu  apjomam. 

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 8.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, 

kopplatību 0.1227 ha, 5580/81840 domājamo  daļu, nomu. 

 8.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 

 

9. Mālpils novada domē  2020.gada 21.maijā   saņemts  privātpersonas [dzēsts]   

iesniegums (reģ.Nr.20/889-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu  par  nekustamā  

īpašuma  “Jaunā iela 5A”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1053, ar  kopplatību 0.1227 ha domājamo daļu, atbilstoši  zemesgrāmatā 

nostiprinātajām īpašuma tiesībām dzīvokļa īpašuma domājamo daļu  apjomam. 

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 9.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar  [dzēsts], personas kods [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, 

kopplatību 0.1227ha, 6950/81840 domājamo  daļu, nomu. 

 9.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 

 

10. Mālpils novada domē  2020.gada  27.maijā  saņemts  privātpersonas  [dzēsts] 

iesniegums (reģ.Nr.20/917-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu  par  nekustamā  
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īpašuma  “Jaunā iela 5A”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1053, ar  kopplatību 0.1227 ha domājamo daļu, atbilstoši  zemesgrāmatā 

nostiprinātajām īpašuma tiesībām dzīvokļa īpašuma domājamo daļu  apjomam. 

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 10.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, 

kopplatību 0.1227ha, 5550/81840 domājamo  daļu, nomu. 

 10.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 

     
 

6/5. 
Par  nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai  

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils  novada  pašvaldībai  daudzīvokļu  mājā  Lielvārdes šoseja 10, 

Upmalās, Mālpils novadā, pieder sekojoši dzīvokļa īpašumi: 

- dzīvoklis Nr.1, adrese  Lielvārdes  šoseja 10-1, Upmalas,  Mālpils  novads 

(29.80 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

2980/20330, kadastra Nr. 8074 900 4214) 

- dzīvoklis Nr. 2, adrese  Lielvārdes šoseja  10-2, Upmalas, Mālpils  novads 

(31.60 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

3160/20330, kadastra Nr. 8074 900 4215) 

- dzīvoklis Nr. 5,  adrese  Lielvārdes  šoseja 10-5,  Upmalas,  Mālpils novads 

(14.30 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

1430/20330, kadastra Nr. 8074 900 4216) 

Māja ir sliktā tehniskā stāvoklī, pašvaldības dzīvokļi nav izmantojami dzīvošanai. 

Mājai ir nepieciešams kapitālais remonts, kas prasa lielus finanšu ieguldījumus, bet ar 

pārējo dzīvokļu īpašniekiem nav izdevies vienoties par mājas remontu.  

Atbilstoši kadastra datiem uz  2020.gada 25.maiju, dzīvokļu īpašumu vērtības ir  šādas: 

- dzīvokļa īpašuma, kadastra Nr.80749004214, vērtība  ir 1544 EUR;   

- dzīvokļa īpašuma, kadastra Nr.80749004215,  vērtība  ir 1637 EUR; 

- dzīvokļa īpašuma, kadastra Nr.80749004216,  vērtība  ir  689 EUR. 

Augstāk minēto dzīvokļu  atsavināšana 2014.gadā un 2017.gadā rīkotajās izsolēs  bija 

neveiksmīga. 

Veicot dzīvokļu atkārtotu novērtēšanu SIA Interbaltija 2020.gada 25.maija 

novērtējumā, atzina, ka: 

- dzīvokļa  īpašuma, kadastra Nr.80749004214, vērtība  296 EUR 

- dzīvokļa  īpašuma, kadastra Nr.80749004215, vērtība  277 EUR  

- dzīvokļa  īpašuma, kadastra Nr.80749004216, vērtība  137 EUR 
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma trešais pants uzliek par pienākumu pašvaldībai lietderīgi rīkoties ar finanšu 

līdzekļiem un mantu un nepieļauj bezatlīdzībā līdzekļu ieguldīšanu citām personām 

piederošos īpašumos. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei tās funkciju nodrošināšanai. 

 Izvērtējot īpašuma izmantošanas iespējas un ņemot vērā augstāk minētos 

faktus,  pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma  3.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, 

4.panta otrā daļu, likuma  Par pašvaldībām  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1.  Atkārtoti nodot atsavināšanai  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsoles 

kārtībā dzīvokļa īpašumus: 

1.1.1. dzīvokli Nr.1, adrese Lielvārdes šoseja 10-1, Upmalas, Mālpils  novads 

(29.80 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

2980/20330, kadastra Nr. 8074 900 4214); 

1.1.2. dzīvokli Nr.2, adrese Lielvārdes šoseja 10-2, Upmalas, Mālpils  novads 

(31.60 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

3160/20330, kadastra Nr. 8074 900 4215); 

1.1.3. dzīvokli Nr. 5, adrese  Lielvārdes šoseja 10-5, Upmalas, Mālpils  novads 

(14.30 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 

1430/20330, kadastra Nr. 8074 900 4216). 
 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu dzīvoklim Nr.1, adrese 

Lielvārdes šoseja 10-1, Upmalas, Mālpils novads (29.80 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 2980/20330, kadastra Nr. 8074 900 

4214) – 296 EUR. 

1.3. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu dzīvoklim Nr.2, adrese 

Lielvārdes šoseja 10-2, Upmalas, Mālpils novads (31.60 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 3160/20330, kadastra Nr. 8074 900 

4215 –  277 EUR. 

1.4. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu dzīvoklim Nr. 5, adrese 

Lielvārdes šoseja 10-5, Upmalas, Mālpils novads (14.30 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes - 1430/20330, kadastra Nr. 8074 900 

4216) – 137 EUR. 

1.5. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu atsavināšanas, tos pārdodot izsolē, 

noteikumus (pielikumā). 

1.6.Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt dzīvokļu 

īpašumu izsoli. 

1.7. Paziņojumu par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

http://www.malpils.lv/
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2. Uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0283,  

zemes vienības ar adresi Jaunā iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, atrodas  

daudzdzīvokļu māja (kopējais dzīvokļu skaits 13), kur dzīvokļi ir iegūti darījumu 

rezultātā un īpašuma tiesības par dzīvokļiem ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Īpašuma tiesības par zemi ir nostiprinātas uz Mālpils novada pašvaldības vārda 

Mālpils  zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1000 0057 9547. 

Pašvaldībā ir vērsušies dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir noslēgti zemes nomas 

līgumi, ar pašvaldību par zemes nomu zem daudzdzīvokļu mājas atbilstoši dzīvokļu 

domājamās daļas apjomam no daudzdzīvokļu mājas, ar lūgumu atsavināt zemi 

atbilstoši dzīvokļu domājamajām daļām un izbeigt kopīpašumu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas 

Likums) 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet 4.panta ceturtajā daļā  

noteikts, ka atsavināšanas ierosinājumu var ierosināt  zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

(būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura 

atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai. 

Atsavināšanas Likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskai personai 

piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas 

ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam 

(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Atsavināšanas Likuma 

37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu 

cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā 

persona. Šajā gadījumā  pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par 

brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas Likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana 

par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā 

cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas 

noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Atsavināšanas Likuma pārejas noteikumu 11.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad 

spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām - attiecīgā zemesgabala 

kadastrālo vērtību vai zemesgabala kadastrālo vērtību  2007.gada 31.decembrī. 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.4.apakšpunkts nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

Atbilstoši kadastra informācijas sistēmas datiem (uz 2020.gada  25.maiju) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, platību 0.1227 ha, kadastrālā vērtība 

ir  2446 EUR. 

Sia  Interbaltija sertificēta vērtētāja novērtējums ir 2454 EUR. Pašvaldības 

izdevumi īpašumu sagatavot  atsavināšanai  ir  580.07 EUR, ko sastāda: 

1) īpašuma nosacītās cenas noteikšana 145.20 EUR; 

2) robežu kadastrālā uzmērīšana 399.30 EUR; 
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3) īpašuma tiesību nostiprināšana un zemesgrāmatas izgatavošana 35.57 EUR.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 9.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1.pantu un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 11.4.apakšpunktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1.Atzīt, ka zeme nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, un nodot 

atsavināšanai Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 

8074 003 0283 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, ar platību 

0.1227 ha, dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši dzīvokļa īpašuma  domājamo daļu apjomam 

no būves. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0283, sastāvoša no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1053, ar platību 0.1227 ha, 

(visa gabala) nosacīto cenu 3050 EUR . 

2.3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt dzīvokļu 

īpašniekiem atsavināšanas paziņojumus ar  norādītu domājamās daļas cenu atbilstoši 

dzīvokļu īpašuma domājamajai daļai (atbilstoši  pielikumam). 

2.4. Nosacītās cenas  iemaksa  pašvaldības  pamatbudžetā  personai  ir  

jāiemaksā  4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz 

pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 

5 (pieciem) gadiem. 

2.5. Neizpildot šī lēmuma 2.4.punkta nosacījumus, šis lēmums   tiks atcelts. 

2.6. Pilnvarot domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu. 

2.7. Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas nomu zem dzīvojamās 

mājas darbība izbeidzas ar dienu, kad zemesgrāmatā tiek nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz zemes gabala domājamo daļu attiecīgajam īpašumam. 

 

 
6/6. 

Par  zemesgabala patapinājumu  

Ziņo: S.Strausa  

 

Mālpils novada domē 2020.gada 5.maijā saņemts [dzēsts]  iesniegums (reģ. Nr. 

20/771-S) ar lūgumu pagarināt zemesgabala (kadastra Nr.8074 003 0710) 

patapinājuma līgumu, kas  2013.gada  22.februārī tika noslēgts starp Mālpils novada 

domi un [dzēsts], lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību un pasažieru 

apkalpošanu Mālpils ciemā. 

Dome, izskatot iepriekš minēto iesniegumu, konstatē sekojošo:  

1) [dzēsts] pieder  nekustamais  īpašums Sniedzes iela 1, kadastra  Nr. 8074 003 

0710, kurš sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 8074 003 0710) 0,2258 ha 

platībā, noliktavas (kadastra apzīmējums 8074 003 0710 001) un autoostas ēkas 
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jaunbūves (kadastra apzīmējums 8074 003 0710 002), kas atrodas Mālpilī, Mālpils 

novadā (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).  

2) Pasažieru iekāpšana un izkāpšana, kā arī autobusu uzturēšanās starp reisiem 

Mālpils ciemā notiek [dzēsts] piederošajā Nekustamajā īpašumā. 

3) Saskaņā ar Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.2/1 Par 

satiksmes autobusu pieturas vietu Mālpilī  2013.gada 22.februārī starp  Mālpils novada 

domi, kā Lietotāju, un [dzēsts] , kā Īpašnieku, tika noslēgts Zemesgabala patapinājuma 

līgums uz trīs gadiem, tas ir  līdz 2016.gada 21.februārim, kas paredzēja Lietotājam 

tiesības  izmantot Īpašniekam piederošo zemesgabalu 0,1099 ha kopplatībā un tam 

pieguļošo gājēju celiņu sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai. Lietotājs  

nodrošināja  Zemesgabala  sakopšanas un uzturēšanas darbus. 

4) Lai arī Patapinājuma  līguma termiņš ir beidzies, faktiski Mālpils novada dome 

joprojām ir izmantojusi un apsaimniekojusi augstākminēto Zemesgabalu sabiedriskā 

transporta kustības  nodrošināšanai. 

5) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk., par ielu, ceļu 

un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu un laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. Saskaņā ar Autopārvadājuma 

likuma 33.panta pirmo un trešo daļu pasažieru pārvadājuma maršruti aprīkojami ar 

maršrutu apkalpes vietām. Autoostu izvietojumu un skaitu nosaka attiecīgā 

pašvaldība. Autoostu ierīko un uztur tās īpašnieks vai valdītājs. 

6) Dome atzīst, ka būtu lietderīgi izmantot esošo autobusu pieturvietu [dzēsts] 

piederošajā Nekustamajā īpašumā, jo šī teritorija ir attiecīgi izbūvēta un jau ilgus gadus 

tiek izmantota šim mērķim. Dome konstatē, ka Nekustamais īpašums pilnībā tiek 

izmantots publiskai lietošanai, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību un 

pasažieru apkalpošanu Mālpils ciemā, tāpēc iedzīvotāju interesēs pašvaldībai būtu 

nepieciešams gādāt par šīs teritorijas uzturēšanu un sanitāro tīrību, noslēdzot attiecīgu 

vienošanos ar [dzēsts] . 

 Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2. un 19.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Slēgt Patapinājuma līgumu par nekustamā īpašuma Sniedzes iela 1, Mālpilī, 

Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0710, bezatlīdzības lietošanu uz 5 (pieciem) 

gadiem.  

2. Uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim vienoties par patapinājuma 

nosacījumiem un noslēgt Patapinājuma līgumu ar [dzēsts].   
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6/7. 

 Par  ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā 

Ziņo: S.Strausa 

 

        1. Pamatojoties uz  2020.gada 12.maija grozījumiem  Ministru  kabineta  

2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas  

nosaka  ka  valstī izsludinātā  ārkārtējā situācija tiek pagarināta  līdz  2020.gada 

9.jūnijam, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Pagarināt Mālpils novada domes 2020.gada 16.aprīļa domes ārkārtas sēdes 

lēmuma Nr.4/1 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” darbības laiku līdz  2020.gada 29.maijam. 

  

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  līdz 2020.gada 9.jūnijam visā valsts teritorijā ir 

izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,  veikti grozījumi, 

papildinot to ar 4.3.4 apakšpunktu un nosakot ka, lai nodrošinātu speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas 

izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija: 

4.3.4 1. saņemto valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes 

lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās 

izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai (gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei), paredzot 

ne vairāk kā piecus euro dienā uz vienu izglītojamo; 

4.3.4 2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, 

kura ir saņēmusi minēto valsts budžeta mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu 

atbilstoši šā rīkojuma 4.3.4 1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu minētajam izglītojamam vienojas ar pašvaldību, kurā 

deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par savstarpējo norēķinu kārtību; 

4.3.4 3. noteikt, ka speciālās izglītības iestāžu izglītojamie nesaņem ēdināšanas 

pakalpojumu atbilstoši šā rīkojuma 4.3.3 apakšpunkta regulējumam; 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” apakšpunktā 4.3.4 2. noteiktajam,  ārkārtējās 

situācijas laikā sākot no 2020.gada 16.aprīļa līdz mācību gada beigām, kāds noteikts 

2018.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.777 “Noteikumi par 

2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu 

laiku”, bet ne ilgāk par rīkojumā noteikto ārkārtējās situācijas laiku,  likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ar nolūku nodrošināt 

ēdināšanas atbalstu Mālpils novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītības iestādēs mācības notiek attālināti  
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Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Atbalstu speciālās izglītības iestādes izglītojamā ēdināšanai persona, kuras  

aprūpē ir  izglītojamais, var  saņemt  par  katru darba dienu sākot  no  2020.gada  

16.aprīļa  līdz  29.maijam, par  katru  izglītojamo – 3,00 euro/dienā vai ekvivalentu 

pārtikas paku. 

2.2. Atbalsts izglītojamā ēdināšanai tiek sniegts uz personas, kuras aprūpē  

atrodas izglītojamais, iesnieguma pamata. Iesniegumu ēdināšanas atbalstam iesniedz 

Mālpils novada domē vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu  atsūta uz e-pasta 

adresi dome@malpils.lv, vai iesniedz izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu 

portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, no 2020.gada 27.maija un ne 

vēlāk kā līdz 09.jūnijam. 

2.3. Pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas to publicē Mālpils novada domes 

tīmekļa vietnē internetā www.malpils.lv  un informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

 

 

6/8. 
 Par  2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.3  “Mālpils novada 

pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas 

noteikumi” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 20.marta atzinumā Nr.1-18/2696 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.3” norādītos ieteikumus,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa), 1(vienu) 
balsi “atturas” (A.Lielmežs) NOLEMJ: 
 

1. Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošos noteikumus 

Nr.3 “Mālpils novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju 

uzturēšanas noteikumi”. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā. 

3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai; 

4. Publicēt saistošos noteikumus:   

4.1.Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

4.2. Mālpils novada domes tīmekļa vietnē internetā www. malpils.lv;  

4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.  

 

 

mailto:dome@malpils.lv
https://www.latvija.lv/
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6/9. 
 Par  saistošo noteikumu Nr.13  “Grozījumi Mālpils novada domes 2020.gada 

29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  “Par Mālpils novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.1 “Par Mālpils novada 

pašvaldības budžetu  2020.gadam””,   

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības 

budžetu  2020.gadam””.  

 

 

6/10. 

Par  Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu 

Ziņo: S.Strausa  
 

 Saskaņā ar  “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu” (apstiprināts ar 

Mālpils novada domes 19.12.2019. sēdes lēmumu Nr.13/9), izglītības iestāžu vadītāji 

iesnieguši pieteikumus skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem 

starpnovadu, reģiona, valsts, starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās, konkursos un skatēs 2019./2020.mācību gadā.  

 Izvērtējot izglītības iestāžu pieteikumus, saskaņā ar “Mālpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas 

nolikuma”  8.,9.,10.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu apbalvojamo skolēnu 

un pedagogu sarakstu un naudas balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas par 

sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts, starptautiskās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs 2019./2020.mācību gadā. 

(pielikumā) 
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6/11. 

Par piemaksu noteikšanu PII “Māllēpīte” darbiniekiem 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 2020.gada 11.maijā  saņemts pirmsskolas izglītības 

iestādes “Māllēpīte” vadītājas M.Čelnovas iesniegums (reģ.Nr.20/824-S) ar  lūgumu  

rast  iespēju piešķirt piemaksas darbiniekiem, kuri  strādā  dežūrgrupās. 

Dežūrgrupu darbinieki ir  ciešā  kontaktā  ar  bērniem un nevar  ievērot valstī  

noteiktos  distancēšanās  noteikumus ārkārtējās situācijas laikā, līdz  ar  to  tiek  

pakļauti saslimšanas riskam. Darbinieki savus pienākumus veic  atbildīgi, ievērojot  

noteiktos higiēnas un dezinfekcijas noteikumus. Izvērtējot riskus un atbildības līmeni,   

pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja lūdz piešķirt piemaksas  līdz 30 % apmērā no 

darba algas.   

Pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupu darbinieki veic darbu paaugstinātas 

intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu" noteikto pasākumu, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 

pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā. 

Pamatojoties uz Darba likuma 66.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Atļaut pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājai M.Čelnovai ar  

rīkojumu noteikt piemaksas darbiniekiem, kuri  iesaistīti dežūrgrupu darbā: pirmsskolas 

izglītības skolotājiem, skolotāja palīgiem un medicīnas māsai, laikā no 2020.gada 

1.aprīļa  līdz  31.maijam. 

2. Rīkojumu  par piemaksu  noteikšanu saskaņot ar Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoru  A.Bukovski. 

 

 

6/12. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

 iesniegumu saskaņošanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

         Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 

“Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, 

vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu 

vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”  3.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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1. Saskaņot  Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu par šādu  izglītības 

programmu akreditāciju 2020.gada septembrī: 

1.1. Sitaminstrumentu spēle (kods 20V212041) 

1.2. Akordeona spēle (kods 20V212011) 

1.3. Saksofona spēle (kods 20V212031)  

1.4. Klarnetes spēle   (kods 20V212031) 
 

2. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu par izglītības  

iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. 

 

 

 

6/13. 

Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa  
 

 Mālpils novada domē 2020.gada 18.maijā saņemts mākslinieku biedrības 

“Sidegunde” iesniegums (reģ.Nr.20/868-S), kurā  tiek  lūgts materiāls  atbalsts  plenēra 

– simpozija “Vizuālais stāsts. Saskare” norisei Mālpilī, laikā no 2020.gada 1.- 8.jūlijam. 

 Simpozijs  šogad norisināsies jau 17.reizi, tiks veltīts  Mālpils novadnieces izcilās 

gleznotājas un sabiedriskās darbinieces Džemmas Skulmes 95 gadu  jubilejai.   

Rudenī  Mālpils kultūras centrā notiks ikgadējā simpozija darbu izstāde.  

 Lai simpozijs varētu norisināties,  biedrība  iesniedza  pieteikumu Vidzemes 

reģiona kultūras projektu konkursā un ir saņēmusi  atbalstu  2500 EUR apmērā, kas ir 

29% no kopējām  izmaksām. Biedrība lūdz novada domi finansiāli atbalstīt 2020.gada 

simpoziju  1000 EUR apmērā. 

 Pateicībā par Mālpils novada domes sniegto atbalstu simpozijam, biedrība 

garantē, ka Mālpils novada atbalsts tiks  pieminēts visās publikācijās par simpoziju  

presē, radio, televīzijā. 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Piešķirt līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā simpozija “Vizuālais stāsts. 

Saskare” atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem.  

 2. Biedrībai “Sidegunde” iesniegt domei atskaiti par pašvaldības piešķirtā 

finansējuma  izlietojumu („Kārtība, kādā  Mālpils  novada pašvaldība piešķir 

finansējumu biedrībām un nodibinājumiem” 2.pielikums). 

 

 

6/14. 

Par  atbalstu detektīvseriāla “Bezvēsts pazudušās” filmēšanas grupai 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē  2020.gada 21.aprīlī saņemta  producentes [dzēsts]   

vēstule (reģ.Nr.20/633-S) ar lūgumu atbalstīt detektīvseriāla "Bezvēsts pazudušās" 
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filmēšanas grupas uzturēšanos pašvaldības internātā, piešķirot  telpu īres maksas 

atlaidi.  

Mālpils novada dome 2020.gada 25.marta sēdē Nr.3 nolēma atbalstīt 

detektīvseriāla "Bezvēsts pazudušās" filmēšanu Mālpils novadā,  iespēju robežās 

nodrošinot  filmēšanu  Mālpils novada vidusskolā un internāta telpās.  

Seriāla  filmēšana  plānota  2020.gada jūnijā - jūlijā.  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Piešķirt atlaidi internāta gultas vietas īrei (bez gultas veļas izmantošanas), 

nosakot izcenojumu 4,50 EUR (t.sk.PVN) diennaktī / vienai personai, detektīvseriāla 

"Bezvēsts pazudušās" filmēšanas grupas izmitināšanai.  

 

 

6/15. 

Par sociālā biznesa projekta “Senioru aprūpes centrs” izveides iespējām 

pašvaldībā 

Ziņo: S.Strausa 
  
 
        Mālpils novada domē 2020.gada 18.maijā  saņemta  privātpersonas [dzēsts]  

projekta “Senioru aprūpes centrs” idejas prezentācija. 

        Projekta iecerē paredzēts izveidot Senioru aprūpes centru pašvaldības īpašumā  

Pils ielā 10 un 12, Mālpilī, Mālpils novadā. 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Konceptuāli  atbalstīt [dzēsts] ilgtermiņa sociālā  biznesa  projekta  “Senioru 

aprūpes centrs” ideju. 

 

 

6/16. 

Par noteikumu “Kārtība par Mālpils novada pašvaldības gada pārskata  

sagatavošanas principiem, grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem  

un finanšu instrumentu pārvaldīšanu” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

        Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
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Apstiprināt noteikumus “Kārtība par Mālpils novada pašvaldības  gada pārskata 

sagatavošanas principiem, grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem un finanšu 

instrumentu pārvaldīšanu”.  

 

 

6/17. 

Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2019.gada pārskatu par kopējo 

summu  212 141 EUR. 

  2. Apstiprināt Mālpils novada domes 2019.gada pārskatu par kopējo summu  

13 606 642 EUR. 

 3. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2019.gada  pārskatu  par kopējo 

summu 13 818 668 EUR. 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                        S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 


