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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 28.oktobrī                                                                                             Nr.14 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.17:00 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.  

3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

4. Par nedzīvojamo telpu 443.7 m2 platībā,  Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas 
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
5. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei. 

6. Par redakcionālām izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  

nolikumā. 

7.  Par bāriņtiesu sadarbību. 

8. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījums Mālpils novada domes 2020.gada 

26.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas  atvieglojumiem  un  

transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību  izglītojamajiem  Mālpils novadā”” 

apstiprināšanu. 

9. Par novada pašvaldības apbalvojumu “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks” 

piešķiršanu.  

10. Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu izglītojamiem attālināta mācību 

procesa laikā. 

11.  Par  pašvaldības aģentūras “Mālpils  sociālais dienests” turpmāko darbību. 

 

 

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

 

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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Nav ieradies: P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ)  
 
Administrācijas darbinieki –  A.Bukovskis 
 
 
 

14/1. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada domē 2020.gada 7.oktobrī iesniegts apstiprināšanai (reģ.Nr.3-

18/20/1537-S), sertificēta mērnieka Raita Kozulāna, sertifikāta Nr.AA0021, izstrādātais 

zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Salzemnieki”, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 001 0394, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0062 

sadalei.  

Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu, Kadastra likuma 1.panta 14.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, 

 

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

1.1. Apstiprināt  sertificēta zemes ierīkotāja Raita Kozulāna, sertifikāta Nr. AA 

0021, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Salzemnieki”, kadastra 

Nr. 8074 001 0394, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 

0062, ar platību 26.6 ha, sadalei. 

1.2. Projektējamai zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 002 0183, platību 5.5 ha, piešķirt nosaukumu “Ūsiņi”, Mālpils novads. 

1.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 

0183, platību 5.5 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:  

          1.3.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101) – 2.2 ha; 

         1.3.2. zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM 

kods 0201) – 3.3. 

1.4. Projektējamai zemes vienībai Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 002 0184, platību 5.6 ha, piešķirt nosaukumu “Ulīzes”, Mālpils novads. 

1.5. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 

0184, platību 5.6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 5.6 ha. 

1.6. Projektējamai zemes vienībai Nr.3  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 002 0185, platību 5.5 ha, piešķirt nosaukumu “Dūdeles”, Mālpils novads. 
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1.7. Zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 

0185, platību 5.5 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 5.5 ha. 

1.8. Projektējamai zemes vienībai Nr.4  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 002 0186, platību 10.0 ha, piešķirt nosaukumu “Kores”, Mālpils novads. 

1.9. Zemes vienībai Nr.4 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 

0186, platību 10.0 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods 0201) – 10.0 ha. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 2.oktobrī iesniegts apstiprināšanai (reģ.Nr.3-

18/20/1517-S), sertificēta mērnieka Ausekļa Bērziņa, sertifikāta Nr. AA0064, 

izstrādātais zemes ierīcības projekts  nekustamā īpašuma “Eļmi” , Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 005 0359, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0611 

sadalei. Nekustamā īpašuma adrese: “Veceļmi”, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu, Kadastra likuma 1. panta 14 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, 

 

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

 

2.1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Ausekļa Bērziņa, sertifikāta Nr. AA 

0064, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Eļmi”, kadastra Nr. 

8074 005 0359, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 

0611, ar platību 10.05 ha, sadalei. 

2.2. Projektējamā zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 005 0665, platību 9.05 ha, paliek esošā nekustamā īpašuma “Eļmi”, Mālpils 

novads, sastāvā. 

2.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 005 

0665, platību 9.05 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 9.05 ha platībā. 

2.4. Projektējamā zemes vienība Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  

8074 005 0666, platību 1.0 ha, saglabāt adresi  “Veceļmi”, Mālpils novads, uz kura 

atrodas esoša dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. 

        2.5. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 005 0666, 

platību 1.0 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 1.0 ha. 
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Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

 

14/2. 
Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo: S.Strausa 

 
Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8074 003 

0923, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0881, platību 0,1874 ha, ar 

adresi Mergupes iela 20, Mālpils, Mālpils novads, patreizējais nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (NĪLM kods 0503). 

 Atbilstoši  Mālpils  novadā  spēkā  esošajam  teritorijas  plānojumam  2013.- 

2024.gadiem, zemes vienība atrodas Mālpils ciema mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 18.punktu lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. Lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija. 

Noteikumu 14.pantā ir noteikts, ka apbūves zeme ir arī neapbūvēta zeme, uz 

kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi, un zemes vienība pēc 

platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām. 

Noteikumu 23.punkts nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas 

teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina un atbilstoši 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) 

izmantošanai. 

Noteikumu 28.punkts nosaka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības 

izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme" un tam 

piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei 

noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.punkta 3.daļu, 23.punkta 2.apakšpunkta otro 

daļu, Mālpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu  6.5.2., 6.7.3.punktiem, 

 

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

 

Mainīt  zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu  8074 003 0881,  platību  

0.1873  ha, lietošanas  mērķi  no  Sportam un atpūtai aprīkotās dabas  teritorijas (NĪLM 

kods 0503) uz Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) 

- 0.1873 ha.  
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14/3. 
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar  2020.gada 30.septembra lēmumu 

Nr.13/5 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” nolēma atsavināt pašvaldībai 

piederošos nekustamos īpašumus Torņkalna iela 7, Mālpils novads, Torņkalna iela 9, 

Mālpils novads un ar 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.11/8 nolēma atsavināt 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pilskalna iela 9, Mālpils novads, un uzdeva 

izpildinstitūcijai nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

Nekustamais īpašums Torņkalna iela 7, Mālpils, Mālpils novads, kadastra  

Nr.8074 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

1050, ar platību  0,5519 ha  (turpmāk – Nekustamais īpašums), pieder Mālpils novada 

pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu  Mālpils  novada  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.1000 0060 4185. 

Nekustamais īpašums Torņkalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra  

Nr.8074 003 1072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

1049, ar platību  0,4762 ha  (turpmāk – Nekustamais īpašums), pieder Mālpils novada 

pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu  Mālpils  novada  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.1000 0060 4189. 

Nekustamais īpašums Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 

Nr.8074 003 0013, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0344, ar platību  0,24 ha  (turpmāk – Nekustamais īpašums), pieder Mālpils novada 

pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu Mālpils novada  zemesgrāmatas  nodalījumā  

Nr.1000 0045 7804. 

 Zemes vienības nav apbūvētas, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam 

2013.- 2024.gadiem tā atrodas Mālpils ciema mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. 

Zemes vienībām noteiktais lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (NĪLM kods 0605) 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgā atvasinātās publiskās personas 

lēmējiestāde. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamo īpašumu  kadastrālās vērtības ir: 

Torņkalna iela 7 (0,5519 ha)  -  3160 EUR (trīs tūkstoši simtu sešdesmit euro),  

Torņkalna iela 9 (0,4762 ha)  -   2990 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro), 

Pilskalna iela 9   (0,24 ha)  - 1718 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņpadsmit euro). 

Atbilstoši SIA Interbaltija  vērtējumam  zemes gabala tirgus vērtība noteikta:  

Torņkalna iela 7  -  4200 EUR (četri tūkstoši divi simti euro), 

Torņkalna iela 9  -  3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro), 

Pilskalna iela 9    -  3770 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). 
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Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi tos atsavināt izsoles kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 

 

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

1.1. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Torņkalna 

iela 7, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1073, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1050, ar platību  0,5519 ha. 

1.1.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4200 EUR (četri 

tūkstoši divi simti euro).  

1.1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Torņkalna iela 7, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 003 1073, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

1.1.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

1.2. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Torņkalna 

iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1072, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1049, ar platību  0,4762 ha. 

1.2.1.  Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3800 EUR (trīs 

tūkstoši astoņi simti euro).  

1.2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Torņkalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 003 1072, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

1.2.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

1.3. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo  īpašumu Pilskalna 

iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0013, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0344, ar platību 0,24 ha. 

1.3.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3770 EUR (trīs 

tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro).   

1.3.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 003 0013, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

1.3.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 
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2. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar  2020.gada 30.septembra lēmumu 

Nr.13/5 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” nolēma atsavināt pašvaldībai 

piederošo nekustamo būvju īpašumu “Ceri”, Mālpils novads, uzdeva izpildinstitūcijai 

nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

Nekustamais būvju īpašums “Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 503 0026, 

sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002 (turpmāk – Būve), un 

atrodas uz nekustamā īpašuma “Punduri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 

0148, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149. 

Būves īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda nostiprinātas Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000530992. 

Būves sastāvs: šķūnis 938.00 m2 platībā. Pašreizējais būves izmantošanas 

mērķis ir lauksaimniecības šķūnis. Lauksaimniecības šķūni no 2018.gada 1.maija 

nomā Z/S “Atvases”, līguma termiņš 2030.gada 30.aprīlis. 

Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam Būve 

atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā. 

Nekustamā īpašuma “Punduri” īpašnieks ir SIA “ZNZ Group”, 

reģ.Nr.40103968457, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz Būves atsavināšanu. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem Būves 

kadastrālā vērtība ir 5029 EUR (pieci tūkstoši divdesmit deviņi euro)  

 Atbilstoši SIA Interbaltija vērtējumam Būves tirgus  vērtība noteikta  4000 EUR 

(četri tūkstoši euro). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgā atvasinātās publiskās personas 

lēmējiestāde. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikts, 

ka vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas 

zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, 

norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā 

norādītajā termiņā. 

  Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu, 11.panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
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2.1. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo būvju īpašumu 

“Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 503 0026, būves kadastra apzīmējums 8074 

003 0149 002, un atrodas uz nekustamā īpašuma “Punduri”, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 003 0148, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149. 

2.2. Noteikt Būves nosacīto (sākuma) cenu 5030 EUR (pieci tūkstoši trīsdesmit 

euro).   

2.3. Apstiprināt Būves atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt Būves izsoli. 

2.5. Vienlaikus ar sludinājuma par Būves izsoli publicēšanu nosūtīt paziņojumu 

zemes īpašniekam SIA “ZNZ Group”, uzaicinot mēneša laikā iesniegt pieteikumu par 

Būves pirkšanu. 

 

 

3. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2020.gada 26.augusta lēmumu 

Nr.10/7 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma atzīt 2020.gada 17.augustā 

organizēto nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, kadastra Nr. 8074 003 1042,  kas 

atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 1038, ar 0,6275 ha platībā, pieder Mālpils novada pašvaldībai  saskaņā  ar  

ierakstu  Mālpils  novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 7885, nekustamā 

īpašuma Smilšu iela 3A, kadastra Nr. 8074 003 1043,  kas atrodas Mālpils novadā 

un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1039, ar 0,5604 ha 

platībā, pieder Mālpils novada pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu  Mālpils novada  

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 7788 un nekustamā īpašuma Smilšu iela 

5A, kadastra Nr. 8074 003 1041,  kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1037, ar 0,4595 ha platībā, pieder Mālpils 

novada pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu Mālpils novada  zemesgrāmatas  nodalījumā  

Nr.1000 0059 7839, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo uz 

izsoli nebija pieteicies un ieradies neviens pretendents. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības ir:  

Smilšu iela 3  (0,6275 ha) - 5398 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro),  

Smilšu iela 3A (0,5604 ha) -  5093 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit trīs euro),  

Smilšu iela 5A  (0,4595 ha) - 4294 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro). 

Atbilstoši SIA Interbaltija  vērtējumam  zemes gabalu tirgus vērtība noteikta: 

Smilšu iela 3   -  4830 EUR (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro), 

Smilšu iela 3A -  3920 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit euro), 

Smilšu iela 5A -  3310 EUR (trīs tūkstoši trīs simti desmit euro). 

Pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). Saskaņā ar 

Mālpils novada  teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam īpašums atrodas Mālpils 

ciema teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā apbūve 

(DzM). Zemes vienība nav apbūvēta, par zemes vienību nav spēkā esoša nomas 

līguma. 
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 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā  par 20 

procentiem; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Nekustamo īpašumu nosacītās (sākuma) cenas uz pirmo izsoli bija noteiktas   

sekojošā apmērā: 

Smilšu iela 3   -  5400 EUR  (pieci tūkstoši četri simti euro), 

Smilšu iela 3A -  5100  EUR (pieci tūkstoši viens simts euro), 

Smilšu iela 5A -  4300  EUR (četri tūkstoši trīs simti euro). 

 Dome atzīst, ka būtu lietderīgi rīkot otro izsoli, pazeminot visu trīs nekustamo 

īpašumu sākumcenu par 20 procentiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 

  

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

3.1. Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 

novada domei piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 3, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 003 1042, ar 0,6275 ha platībā. 

3.1.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4320 EUR (četri 

tūkstoši trīs simti divdesmit euro). 

3.1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3 atsavināšanas, to pārdodot, 

izsoles noteikumus (pielikumā). 

3.1.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

3.2.  Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 

novada domei piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 3A, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 003 1043, ar 0,5604 ha platībā. 

3.2.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4080 EUR (četri 

tūkstoši astoņdesmit euro). 

3.2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A atsavināšanas, to pārdodot, 

izsoles noteikumus   

3.2.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 
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3.3. Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 

novada domei piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 5A, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 003 1041, ar  0,4595 ha platībā. 

3.3.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3440 EUR (trīs 

tūkstoši četri simts četrdesmit euro). 

3.3.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 5A atsavināšanas, to pārdodot, 

izsoles noteikumus (pielikumā). 

3.3.3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

4. Nekustamais īpašums “Purmaļi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 

0283, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0283, ar 

platību 1.04 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 2623. 

Nekustamais īpašums “Salmiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0352, 

kas  sastāv  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110, ar platību  

1.96 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 7046. 

Nekustamais īpašums “Kamčurgas”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 

0343, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0343, ar 

platību  4.5 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 0343. 

Nekustamais īpašums “Vārpiņas”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0340, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0339, ar platību  2.89 

ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 3575. 

Nekustamais īpašums “Vites Rubeņi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 

0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0244, ar 

platību  6.0 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 9512. 

Minētajiem īpašumiem pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra 

informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). Saskaņā ar Mālpils novada  teritorijas plānojumu 2013.-

2024.gadam īpašumi atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā, kur zemes gabala 

atļautā izmantošana ir lauksaimniecība un viensētu apbūve.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu  dod attiecīgā atvasinātās publiskās personas 

lēmējiestāde. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības ir: 

“Purmaļi”        (1.04 ha)  -  968 EUR   (deviņi simti sešdesmit astoņi euro); 

“Salmiņi”        (1.96 ha)  -  1121 EUR (viens tūkstotis simts divdesmit viens euro); 
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“Kamčurgas”  (4.5 ha)    -  4158 EUR  (četri tūkstoši simts piecdesmit astoņi euro); 

“Vārpiņas”      (2.89 ha)  -  2776 EUR (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro) 

“Vites Rubeņi”  (6,0 ha)  -  5529 EUR (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro). 

Atbilstoši SIA Interbaltija   vērtējumam   zemes  gabalu  tirgus  vērtība  noteikta: 

“Purmaļi”         - 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro); 

“Kamčurgas”    - 9680 EUR (deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro); 

“Vites Rubeņi”  - 14 770 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). 

Atbilstoši  SIA Sīlma  vērtējumam  zemes  gabalu  tirgus  vērtība  noteikta: 

“Salmiņi”          - 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro); 

“Vārpiņas”        - 4100 EUR (četri tūkstoši viens simts euro). 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi tos atsavināt izsoles kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 

  

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

 

4.1. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Purmaļi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

004 0283, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0283, ar 

platību  1.04 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un atsavināt  to 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4.1.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2700 EUR (divi 

tūkstoši septiņi simti euro). 

4.1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Purmaļi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 004 0283, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4.1.3. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

4.2. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Salmiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

006 0352, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110, ar 

platību 1.96 ha,  nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un atsavināt  to 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4.2.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2500 EUR (divi 

tūkstoši pieci simti euro).   

4.2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Salmiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 006 0352, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4.2.3. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 
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4.3. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Kamčurgas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 005 0343, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējums 8074 005 

0343, ar platību  4.5 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4.3.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 9680 EUR (deviņi 

tūkstoši seši simti astoņdesmit euro).  

4.3.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kamčurgas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 005 0343, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4.3.3. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

4.4. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Vārpiņas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 006 0340, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8074 006 

0339, ar platību 2.89 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4.4.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4100 EUR (četri 

tūkstoši viens simts euro). 

4.4.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 006 0340, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4.4.3. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

4.5. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Vites Rubeņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 006 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 

0244, ar platību 6.0 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.    

4.5.1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 14 770 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). 

4.5.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi”, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 006 0244, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4.5.3. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

 

5. Nekustamais īpašums Rikteres iela 6, Sidgunda, Mālpils novads, kadastra  

Nr.8074 005 0047, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 

0443, ar platību  0.4291 ha (turpmāk – Īpašums), pieder Mālpils novada pašvaldībai 

saskaņā ar ierakstu Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0052 6648. 

Pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Saskaņā ar Mālpils novada  teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam Īpašums atrodas 

Sidgundas ciema teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir mazstāvu 

dzīvojamā apbūve (DzM). Zemes vienība nav apbūvēta, par zemes vienību nav spēkā 

esoša nomas līguma. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu  dod attiecīgā atvasinātās publiskās personas 

lēmējiestāde. 

 Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamā Īpašuma kadastrālā vērtība ir 433 EUR (četri simti trīsdesmit trīs euro).  

 Atbilstoši   SIA Interbaltija  vērtējumam   zemes  gabala  tirgus  vērtība   noteikta 

3000 EUR (trīs tūkstoši euro). 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamais Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 

  

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

 

5.1. Atzīt, ka nekustamais īpašums Rikteres iela 6, Sidgunda, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 005 0047, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8074 005 0443, ar platību  0.4291 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

veikšanai un atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.      

5.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3000 EUR (trīs tūkstoši 

euro). 

5.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rikteres iela 6, Sidgunda, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 005 0047, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

5.4. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 

6. Nekustamais īpašums Mergupes iela 20, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

003 0923, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0881, ar 

platību  0.1873 ha (turpmāk – Īpašums), pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā 

ar ierakstu Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 9202. 

Pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir 

Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (kods 0503). Saskaņā ar Mālpils 

novada  teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam Īpašums atrodas Mālpils novada 

lauku zemju teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā 

apbūve (DzM).  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
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nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu  dod attiecīgā atvasinātās publiskās personas 

lēmējiestāde. 

 Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 97 EUR (deviņdesmit septiņi euro).  

 Atbilstoši   SIA Interbaltija  vērtējumam  zemes  gabala  tirgus  vērtība   noteikta  

2980 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro). 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Dome atzīst, ka 

nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu 

lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu,  

  

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

 

6.1. Atzīt, ka nekustamais īpašums  Mergupes iela 20, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 003 0923,kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0881, ar platību  0.18739 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.      

6.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2980 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti astoņdesmit euro). 

6.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mergupes iela 20, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 003 0923, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

6.4. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

 
 
 

14/4. 
Par  nedzīvojamo telpu 443.7 m2 platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

 
Mālpils novada dome  ar  2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.13/11 nolēma 

iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām 

(turpmāk - Telpas) 443.7 m2 kopplatībā, kas atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils 

novadā, tehnikuma ēkā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001, apstiprināja 

izsoles noteikumus. Nomas tiesību izsoles noteikumi paredz noteikt Telpu nosacīto 

nomas maksu. Telpu nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir 2,00 EUR (divi 

euro) bez pievienotās vērtības nodokļa  par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī, kas 

noteikta saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteikto vērtību. Papildus nomas maksai 
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nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām un zemi, kā arī komunālos 

maksājumus.  

Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14 , Mālpilī, Mālpils 

novadā nomas tiesību izsole notika 2020.gada 19.oktobrī. Uz izsoli, atbilstoši izsoles 

noteikumiem, līdz noteikumos norādītajam datumam un laikam  Mālpils novada domes 

kancelejā saņemts 1(viens) pieteikums no DNB Bank ASA Latvijas filiāle, vienotais 

reģistrācijas numurs 40103590721, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, 

LV 1039. Izsoles dalībnieka iesniegtais pieteikums atbilst izsoles noteikumu prasībām. 

Saskaņā ar 2020.gada 30.septembra Mālpils novada domes lēmumu Nr.13/11 

apstiprināto  Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, 

Mālpils novadā nomas tiesību izsoles noteikumu 5.6.punktu, DNB Bank ASA Latvijas 

filiāle nosolīja nomas tiesības par 2,00 EUR (divi euro) bez pievienotās vērtības 

nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14. 

panta otrās daļas 3.punktu, 20.02.2018. MK noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 61., 63. punktu, kā arī uz 30.09.2020. Mālpils novada 

domē apstiprināto izsoles noteikumu 5.8.punktu un ņemot vērā 19.10.2020.nomas 

tiesību izsoles protokolu Nr.88, 

 

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

1. Apstiprināt  2020.gada 19 oktobrī notikušās Nomas objekta – nedzīvojamu 

telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt līgumu ar DNB Bank ASA Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 

40103590721, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV 1039, par 

Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14 , Mālpilī, Mālpils 

novadā, nomas tiesību piešķiršanu par 2,00 EUR (divi euro) bez pievienotās vērtības 

nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks 

maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām un zemi, kā arī komunālos 

maksājumus. 

3. Telpu nomas termiņu noteikt līdz 2023.gada 31.decembrim. 

4. Līgumu slēgt pēc  Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas 

lēmuma saņemšanas par izsoles rezultātu saskaņošanu.   

 

 

 

14/5. 
Par  līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 2.oktobrī saņemta Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Finanšu pārvaldes vēstule 

(reģ.Nr.20/1518-S) par līguma slēgšanu par līdzfinansējuma apmaksu profesionālās 

ievirzes  izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.   
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Departaments  informē, ka  01.11.2012. stājušies spēkā Rīgas domes saistošie 

noteikumi Nr.188 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes 

izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Saskaņā  ar  Saistošo  noteikumu 4.punktu citu  pašvaldību administratīvajā  teritorijā  

dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apgūst  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, līdzfinansējuma  

apmērs tiek  noteikts atbilstoši starp  pašvaldībām noslēgtajam līgumam. Ja  līgums 

par  līdzfinansējumu  ar  citu  pašvaldību  netiek  noslēgts, noteikto līdzfinansējumu  

sedz izglītojamā vecāki vai paši  izglītojamie. 

Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās  ievirzes izglītības iestādēs (Rīgas  

Vingrošanas  skolā, Rīgas Futbola skolā, Juglas Mūzikas skolā)  profesionālās  ievirzes 

izglītības programmas apgūst  3 (trīs) Mālpils novadā deklarēti izglītojamie. 

        Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2026.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem”, Mālpils  novada pašvaldība  slēdz  līgumus  par  

savstarpējo  norēķinu kārtību   par   citu  pašvaldību  vispārējo  izglītības  iestāžu   

sniegtajiem  pakalpojumiem Mālpils novada administratīvajā teritorijā  deklarētajiem  

iedzīvotājiem, 

  

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

Neslēgt  līgumu  ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par 

līdzfinansējuma apmaksu Mālpils novadā deklarētajiem izglītojamiem, kuri apgūst 

profesionālās ievirzes izglītības programmas Rīgas pilsētas pašvaldības  

profesionālās  ievirzes izglītības iestādēs. 

 

 

 

14/6. 

Par  redakcionālām izmaiņām 

 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā  

Ziņo: S.Strausa  

 

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 

ierosinājumu (16.10.2020. Uzraudzības padomes lēmums Nr.2) veikt grozījumus Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā saistībā ar  Ministru kabineta 

12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un COVID – 19 

vīrusa radīto ietekmi  Pārvaldes plānoto pasākumu norisē, kā  rezultātā  Pārvaldes  

2020.gada budžetā radies izdevumu atlikums un  Administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanu 2021.gadā, Mālpils novada dome konstatēja, ka: 

1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir 

dibināta 2009.gadā kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones 

novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, 

Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas 

novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga 

kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un 

sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.  
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2) Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai 

pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes 

darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka 

pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās 

finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās 

no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus. 

3) Saskaņā ar Pārvaldes  nolikuma 8.sadaļas 2.punktu jebkādi grozījumi un 

papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek 

apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā 

pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji. 

Ievērojot minēto un  pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  

nolikuma  8.sadaļas  2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu, 

 

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

1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde) nolikuma 5.sadaļas  “Pārvaldes finansēšanas 

kārtība”  punktā Nr.5: 

”5. Pārvaldes kontā esošo līdzekļu kalendārā gada atlikums, kas radies no 

Pārvaldes visu veidu ieņēmumiem, kā arī no dibinātājpašvaldību līdzmaksājuma daļas, 

kura nepārsniedz  9 %  no gada  kopējā līdzmaksājuma apjoma  -  paliek Pārvaldes 

rīcībā un tiek iekļauts nākamā kalendārā gada budžeta  izdevumu tāmē.”   
 

2.  Papildināt  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5.sadaļas  

“Pārvaldes finansēšanas kārtība” 3.punktu šādā redakcijā:  

"3.1. Lai nodrošinātu iestādes un izglītības pakalpojuma sniegšanas 

nepārtrauktību,  līdzmaksājumu  par dalību  Pierīgas  izglītības  un  kultūras  pārvaldes 

darbībā 2021.gada 3. un 4.ceturksnī dibinātājpašvaldības veic līdz 2021.gada 

20.jūnijam." 
 

3. Par pieņemto lēmumu informēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi 

līdz  2020.gada  5.decembrim uz  e-adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.  

 

 

 

14/7. 

Par bāriņtiesu sadarbību 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Mālpils novada domē  2020.gada 20.oktobrī saņemts Mālpils novada bāriņtiesas 

(turpmāk – bāriņtiesa) priekšsēdētājas iesniegums (reģ.Nr.20/1626-S) ar lūgumu 

apstiprināt 09.10.2020. noslēgto Sadarbības vienošanos un atļaut Mālpils novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājai Annai Višķerei un priekšsēdētājas vietniecei Dainai 

Reizenbergai nepieciešamības gadījumā piedalīties Siguldas novada bāriņtiesas 

sēdēs saskaņā ar noslēgto Sadarbības vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto 
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uzdevumu izpildi un savienot amatu Mālpils novada bāriņtiesā ar amatu Siguldas 

novada bāriņtiesā. 

 Dome konstatē: 

1) bāriņtiesa un Siguldas novada bāriņtiesa 09.10.2020. noslēdza Sadarbības 

vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi (turpmāk - Sadarbības 

vienošanās), lai nodrošinātu bāriņtiesu darbības nepārtrauktību bērnu un aizgādnībā 

esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā. Sadarbības vienošanās tika 

noslēgta, atsaucoties uz Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Vinetas 

Ērentrautes lūgumu palīdzēt nodrošināt tai lemt spējīgu bāriņtiesas sastāvu. 

2) Bāriņtiesu likuma 48.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka bāriņtiesa lietas izskata un 

lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. 

 Bāriņtiesu likuma 48.panta otrajā daļā ir noteikts, ka bāriņtiesas sēdē piedalās 

sēdes vadītājs un vismaz divi bāriņtiesas locekļi. 

 Siguldas novada bāriņtiesā ir izveidojusies situācija, ka tā nevar nodrošināt savās 

sēdēs pietiekamu personu skaitu un lemt spējīgu bāriņtiesas sastāvu un tādēļ tika lūgta 

Mālpils novada bāriņtiesas sadarbība dalībai Siguldas novada bāriņtiesas sēdēs. 

3) Anna Višķere kopš 1999.gada 11.augusta veic Mālpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas pienākumus, savukārt Daina Reizenberga kopš 2019.gada 1.oktobra 

veic Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces pienākumus. Saskaņā ar 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 

Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, publiskas personas iestādes vadītājs un viņa 

vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta ceturtajā daļā minētie 

amatu savienošanas ierobežojumi. 

4) Likuma 7.panta ceturtā daļa nosaka publiskas personas iestādes vadītājs un viņa 

vietnieka amata savienošanas ierobežojumus, t.i., publiskas personas iestādes 

vadītājam un viņa vietniekam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 

citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

5) Lai Dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, 

nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, kā to nosaka Likuma 8.1panta piektās daļas 

1.punkts. 

Ievērojot iepriekš minēto, izvērtējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata un 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amata pienākumus un uzklausot A.Višķeres un 

D.Reizenbergas apliecinājumu par to, ka viņas nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 

arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai 

varētu ietekmēt viņu, viņu radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 

intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 

viņu tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, kā arī pamatojoties uz Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo daļu un 55.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus, iestāde var ierosināt 

citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu piedalīšanos konkrētu 

pārvaldes uzdevumu veikšanā; Bāriņtiesu likuma 53.panta pirmo prim daļu, kas 
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nosaka, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var 

nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto 

uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu; likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punktu, 8.¹panta 

piekto un septīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

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

1. Apstiprināt  2020.gada 9.oktobrī starp Siguldas novada bāriņtiesu un Mālpils 

novada bāriņtiesu noslēgto Sadarbības vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto 

uzdevumu izpildi (pielikumā - vienošanās projekts par atlīdzību un pienākumu izpildi). 

2. Atļaut Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Annai Višķerei un bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietniecei Dainai Reizenbergai savienot amatu bāriņtiesā ar amatu 

Siguldas novada bāriņtiesā un piedalīties Siguldas novada bāriņtiesas sēdēs saskaņā 

ar 09.10.2020. noslēgto Sadarbības vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto 

uzdevumu izpildi. 

3. Deleģēt bāriņtiesas priekšsēdētāju slēgt vienošanos ar konkrēto piesaistīto 

Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētājas vietnieci un/vai locekli par 

atlīdzību un pienākumu izpildi, nosakot atlīdzības apmēru atbilstoši Mālpils novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā noteiktajam atlīdzības 

apmēram par nostrādātajām stundām bāriņtiesas 2020./2021.gada budžeta ietvaros. 

 

 

 

14/8. 
 Par  saistošo noteikumu Nr.15  “Grozījums Mālpils novada domes  

2020.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par braukšanas  maksas  

atvieglojumiem  un  transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību  

izglītojamajiem  Mālpils novadā”” 

Ziņo: S.Strausa 

 

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

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 16.oktobra atzinumā Nr.1-18/9224 “Par 

precizētajiem saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus,  

 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījums Mālpils novada domes 

2020.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 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.  
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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”. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Mālpils 

Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Mālpils novada 

pašvaldības administrācijas ēkā. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

14/9. 

Par novada pašvaldības apbalvojumu 

 “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks” piešķiršanu  

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un 
pasniegšanu” un ar 18.10.2019. domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.23-R izveidotās 
pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu,  
 

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

1. Piešķirt nomināciju “GADA CILVĒKS” sekojošiem novada iedzīvotājiem: 

1.1. “Gada cilvēks izglītībā” –  Dailai KLINTSONEI 
1.2. “Gada cilvēks kultūrā”  –   Ingunai SĪMANSONEI 
1.3. “Gada cilvēks sportā”   –   Jānim GROPEM 
1.4. “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Ivetai un Guntaram DZĒRVĒM  
1.5. “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Maritai un Jānim PĪĶIEM 
1.6. “Gada cilvēks veselības aizsardzībā  un sociālajā aprūpē”–  

                                                      Svetlanai PLISKO                                                  
                                                      Svetlanai BUGINAI 

1.7. “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – Ilvaram KURSĪTIM 
1.8. “Gada jaunietis” –  Silvestram LORENCAM 
1.9. “Gada cilvēks savā amatā” –  Edvīnam RUMJANCEVAM 
1.10. “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” -  Guntai JĒKABSONEI 
1.11. “Gada labdaris” –  Laurim EPALTAM 
1.12. “Gada kolektīvs” – SIA  ŽOZEFĪNA 
1.13. “Gada ģimene” –   Antras un Andra SEŅKĀNU ģimenei 
1.14. “Gada seniors” –   Benitai RUBLOVSKAI 
1.15. “Gada saimnieks savā sētā” –  Vijai un Ērikam ŠTRĀLIEM,  

                                                  Ilzei un Jānim BĒRZIŅIEM 
                                                               Dacei un Normundam DUNDURIEM 
2. Piešķirt  nomināciju “GODA NOVADNIEKS” un  naudas balvu  300 EUR (trīs 

simti euro) apmērā pēc nodokļa nomaksas katram: 

2.1.   Vandai un Modrim ZUTERIEM 
2.2.   Anetei MELECEI 

http://www.malpils.lv/
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14/10. 
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu mācību laikā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saistībā ar Covid-19 infekcijas straujo izplatību valstī, ņemot vērā Ministru 

kabineta 2020.gada 9 jūnija noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un vērtējot situāciju uz 28.10.2020., kā 

arī Covid-19 infekcijas izplatības tendences, ir aktualizējams jautājums par pārtikas 

produktu paku piegādes organizēšanu Mālpils novada vidusskolas izglītojamiem 

attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā visa  2020/2021.mācību gada ietvaros. 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.apakšpunkts 

nosaka, ka   izglītības iestādēs, izņemot koledžas un augstskolas, izglītības procesu 

atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādē šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības 

iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti. Mālpils novada 

vidusskolā attālinātais mācību process noteikts 7. - 12.klašu izglītojamajiem.  

Pašvaldības ieskatā 7.-12.klašu izglītojamajiem, kuri ir no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, sniedzams atbalsts pārtikas produktu 

paku veidā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 

6.,7.apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu   

 

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

 

1. Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novadā deklarētajiem Mālpils 

novada vidusskolas 7.-12.klašu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm, ja izglītības programma tiek apgūta attālināti.  

2. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.sk.audžuģimenē vai 

aizgādībā) ir šī lēmuma 1.punkta minētais izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes, vai daudzbērnu ģimenes statuss var saņemt par 

katru darba dienu sākot no 2020.gada 26.oktobra visa attālinātā mācību perioda laikā, 

par  katru  izglītojamo 1,60 euro/dienā (8,00 euro/nedēļā) ekvivalentu pārtikas paku.  

3. Lēmuma izpildi nodrošināt no  Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Ēdināšanas  atbalsta  sniegšanu  koordinē  Mālpils  novada  vidusskolas  

direktore un  pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”.  

5. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēju Mālpils novada vidusskolā par pārtikas paku sagatavošanu. 

6.  Pārtikas paku izsniegšana notiek Mālpils novada vidusskolā pēc iepriekš 

noteikta grafika. 

7. Pašvaldība pēc  lēmuma pieņemšanas to publicē Mālpils novada domes 

tīmekļa vietnē internetā www.malpils.lv. 
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14/11. 

Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” turpmāko darbību 

Ziņo: S.Strausa 

 

 

Šis jautājums tiek izslēgts no sēdes darba kārtības. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja    (paraksts)                S.Strausa 

 

Protokoliste                        (paraksts)                             J.Dinka 


