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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 29.janvārī                                                                                               Nr.1 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.16:00 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

2. Par  nekustamā īpašuma  sadalīšanu. 

3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

5. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par 2020.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” 

noteikumu  apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības SIA “Normas K” iesnieguma izskatīšanu.  

8. Par Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu Pierīgas izglītības, kultūras un  

sporta pārvaldes pasākumu norisei. 

9. Par  atbalstu apgāda “Jumava” grāmatas  izdošanai par Valentīnu Skulmi. 

10. Par grozījuma apstiprināšanu Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra    

noteikumos “Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas  

pakalpojumiem”. 

11. Par “Mālpils  novada  pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas” 

apstiprināšanu.  

12. Par noteikumu “Mālpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”  apstiprināšanu. 

13. Par  Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 

14. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību  savstarpējiem norēķiniem. 

15. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.  

16. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam” apstiprināšanu. 

17. Par  daudzdzīvokļu māju zemes nodošanu bezatlīdzībā dzīvokļu īpašniekiem. 

 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas  vadītāja  Jolanta Dinka 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, M.Pudelis, T.Stašāns  
 
Nav  ieradušies: P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ) 
                           E.Junga- Ķēniņa (personīga iemesla dēļ) 
 
Administrācijas darbinieki –  izpilddirektors A.Bukovskis 
 
  
 
 

1/1. 

Par  nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

  1. Mālpils novada domē 2020.gada 2.janvārī  saņemts  otrās grupas invalīda 

[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.20/1-S) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanu  par  dzīvokļa īpašumu adresē: Kastaņu iela  7-7, Mālpils,  Mālpils novads,  

LV-2152, kurš netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam pievienota 

Invaliditātes apliecības Nr.1431280 kopija, apliecības derīguma termiņš  no  

01.07.2019. līdz  30.06.2029. 

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

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

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

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

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

    

1.1. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu  50 % apmērā otrās 

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

Nākotnes iela 6-13, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, par Mālpils novada  nekustamo 

īpašumu adresē: Kastaņu iela 7-7, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, līdz 2029.gada 

jūnija mēnesim (ieskaitot). 

 

 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 23.janvārī  saņemts  otrās grupas invalīdes 

[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.20/89-S) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanu  par  dzīvokļa īpašumu adresē: Ķiršu iela  7-39, Mālpils,  Mālpils novads,  
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LV-2152, kurš netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  Ieraksts VDEĀVK Invaliditātes 

informatīvajā sistēmā apliecina, ka invaliditāte noteikta no 06.05.2019. līdz  

05.05.2024. 

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

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

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

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

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu, 

    

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu  50% apmērā  otrās 

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

Ķiršu iela 7-39, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, par Mālpils novada  nekustamo 

īpašumu adresē: Ķiršu iela 7-39, Mālpils, Mālpils novads,LV-2152, līdz  2024.gada 

maija mēnesim (ieskaitot). 

 

 

 3. Mālpils novada domē  2020.gada 6.janvārī  saņemts  politiski represētās 

personas [dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.20/7-S)  ar lūgumu piešķirt atvieglojumu par 

nekustamā īpašuma „Miedriķi” daļu, kas netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.   

Iesniegumā apliecināts, ka 10 ha zemes tiek iznomāti zemniekam [dzēsts]. 

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

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

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta  otrā daļā  noteikts: Politiski 

represētajām personām par zemi, kā arī šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 

1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

 Ņemot vērā personas iesniegumu  un  pamatojoties uz  likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

3.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas 

adrese: “Miedriķi”, Mālpils  novads, LV-2152,  par  nekustamā īpašuma „Miedriķi”  

zemes  daļu  31.00 ha platībā, kas  netiek  izmantota saimnieciskajā darbībā, un  

mājīpašumu.   
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1/2. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

Ziņo: S.Strausa   

Tiek dots vārds:    

 

 1. Mālpils novada domē 2020.gada 20.janvārī  saņemts  nekustamā īpašuma 

“Ķirši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0396, īpašnieka [dzēsts] pilnvarotās 

personas iesniegums (reģ.Nr.20/73-S) ar lūgumu atļaut sadalīt īpašumu, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0397 un piešķirt nosaukumu  

jaunizveidotajam īpašumam. 

 Izskatot iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Mālpils  novada 

pašvaldības dome (turpmāk – dome)  konstatē: 

 1) saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 

novada zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr.588  nekustamais īpašums “Ķirši”, Mālpils 

novads, kadastra Nr.8074 004 0116 (turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāv no 

divām zemes vienībām:1) apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 0396,  platība 1.6 ha, 2) neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0397, platība 2.0 ha; 

 2) īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu, atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0397, ar platību 2.00 ha; 

 3) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam lauku apvidos ir nepieciešams 

piešķirt  nosaukumu. 

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

Kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  27.punktu,  

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Ķirši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 

0396 sadalei, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0397, ar  

platību 2.0 ha. 

1.2. Piešķirt nosaukumu – „Dienvidāres”, Mālpils novads, jaunizveidotajam  

īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0397, 

platību  2.0 ha. 
 

 Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

2. Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils 

novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, ar platību 1.19 ha, 

atrodas citām personām piederošas būves. 

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes gabala atrodas divi 

būvju īpašumi: 
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1) ar kadastra Nr. 8074 505 0011, kurš sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 

8074 005 0394 ar platību 1381.3 m2, ar adresi  Kroņu iela  5A, Sidgunda, Mālpils 

novads (pagrabs). 

2)  būvju īpašums ar kadastra Nr. 8074 505 0009, sastāvošs no divām  funkcionāli 

saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0394 010, ar platību 210.7 m2 

(graudu kalte) un ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0394 013, ar platību 34.7 m2 

(graudu noliktava) ar adresi Kroņu iela 5,Sidgunda, Mālpils novads. 

Zemesgrāmatā neierakstītās un būvju īpašumā neiekļautās būves ar kadastra 

apzīmējumiem: 8074 005 0393 001, nojume; 8074 005 0394 011, ar platību 120.80m2 

(graudu pieņemšanas punkts); 8074 005 0394 012 ar platību 71m2  (graudu 

uzglabāšanas bunkurs) ir funkcionāli saistītās būves ar īpašuma kadastra Nr.8074 505 

0009 būvēm. 

Būvju īpašnieki ar pašvaldību  ir  noslēguši zemes nomas līgumus par būvju 

uzturēšanai  nepieciešamās zemes daļas nomu un iesnieguši pašvaldībā notariāli 

apliecinātu vienošanos par zemes izmantošanas kārtību.  

Būvju īpašuma ar kadastra Nr. 8074 505 0011, kurš sastāv no būves ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0394 ar platību 1381.3 m2, ar adresi Kroņu iela 5A, Sidgunda, 

Mālpils novads (pagrabs) īpašnieks ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu par būvju 

uzturēšanai  nepieciešamās zemes iegūšanu īpašumā (kopīpašuma izbeigšanu).  

Saskaņā ar Civillikuma 1074.pantu nevienu no kopīpašniekiem nevar  piespiest 

palikt kopīpašumā un  katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu. Atbilstoši  

zemes ierīcības likuma 8.pantam  zemesgrāmatā ierakstītas zemes vienības (arī 

kopīpašumā esošai) sadalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts  saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 

prasībām”. 

Ievērojot Civillikuma 968.panta nosacījumu, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to 

savienota ēka atzīstama par tās daļu un veicinātu īpašuma sakārtošanu, pamatojoties 

uz likuma Par pašvaldībām  21.panta 17. un 27.punktiem  

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, 

Mālpils novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, ar platību 1.19 

ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu (zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi 

lēmuma pielikumā). 

 

 

1/3. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

1. Mālpils novada domē 2019.gada 22.janvārī saņemts privātpersonas [dzēsts], 

iesniegums (reģ.Nr.20/81-S) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu Nr.92/15, kurš 
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reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2015.gada 1.decembrī,  par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ādmiņi”, Mālpils novads, iznomātas 

zemes  daļas nomu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.92/15 ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], 

par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ādmiņi”, Mālpils novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0120 daļas nomu ar  2019.gada 

31.decembri.  

            

   

2. Mālpils novada domē vērsusies privātpersona [dzēsts] ar mutisku lūgumu 

izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.58/16 par mazdārziņam  izmantotās  zemes gabala 

nomu zemes vienībā ar adresi: Pilskalna iela 11, Mālpils, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, zemes nomas līguma Nr.58/16  8.4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Izbeigt zemes nomas līgumu  Nr.58/16 ar  [dzēsts], personas kods [dzēsts], 

par  mazdārziņa  zemes gabala  nomu  ar  2019.gada  31.decembri. 

 

 

 

1/4. 

Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada domē 2020.gada 23.janvārī (reģ.Nr.20/88-S) iesniegts 

apstiprināšanai  sertificētas personas Sandas Kristālas, sertifikāta Nr.AA 000000011, 

izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Kalnimantas”, Mālpils 

novads, zemes vienības, ar  kadastra apzīmējumu  8074 001 0152, sadalei. 

Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, 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 

plānojuma Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.4.1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

kārtība” 4.punktu, 16.punkta pirmo apakšpunktu. 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt sertificētās personas Sandas Kristālas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu  nekustamā īpašuma “Kalnimantas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 001 0152, platību 32.90 ha, sadalei. 

2. Nekustamā īpašuma “Kalnimantas”, Mālpils novads, sastāvā paliekošā daļa – 

zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 001 0573, ar projektēto  

platību 20.9 ha.  

3. Noteikt lietošanas  mērķi zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu  8074 001 0573, projektēto  platību 20.9 ha -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 20.9 ha. 

4. Piešķirt nosaukumu “Imantiņas”, Mālpils novads, jaunizveidotajam īpašumam, 

sastāvošam no zemes vienības Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 001 

0574, projektēto platību 12.0 ha.  

5. Noteikt lietošanas  mērķi zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 001 0574, projektēto platību 12.0 ha - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 12.0 ha. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

 

 

1/5. 

Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada dome ar 27.11.2019. sēdes lēmumu Nr.12/8 nolēma izsolīt 

rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 3 (trīs) meža cirsmas, kuras atrodas Mālpils 

novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā ”Saulieši”, Mālpils novadā, 

kadastra  Nr. 8074 004 0010. Ir noteikta nosacītā sākumcena 27 000,00 EUR 

(divdesmit septiņi tūkstoši euro), apstiprināti  “Nekustamā īpašuma „Saulieši”, Mālpils 

novads, meža cirsmu pirmās  izsoles noteikumi”. Novada domes Iepirkumu komisijai 

uzdots organizēt  un veikt rakstisku meža cirsmu izsoli.  

Meža  cirsmu  rakstiska  izsole  ar  augšupejošu  soli  tika  organizēta  2020.gada 

20.janvārī. Uz izsoli saņemts viens pieteikums  SIA “R GRUPA”, iesniedzot visus 

izsoles noteikumos minētos dokumentus. Saskaņā ar 2019.gada 27.novembra 

Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.12/8 apstiprināto „Nekustamā īpašuma 

„Saulieši”, Mālpils novads, meža cirsmu pirmās izsoles noteikumi” 16.punktu, ja uz 

izsoli ir pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš atbilst izvirzītajiem kritērijiem un 
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prasībām un kurš ir pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par notikušu. 

Mālpils novada domei piederošas kustamās mantas - 3 (trīs) meža cirsmas 

nekustamajā īpašumā ”Saulieši”, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 004 0010, tiek 

nosolītas SIA “R GRUPA” par  27027,27 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divdesmit 

septiņi euro divdesmit septiņi centi).  

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

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

likums” 34.panta otro daļu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma izsoles 20.01.2020. 

protokolu Nr.2,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2020.gada 20.janvārī notikušās nekustamā īpašuma „Saulieši”, 

Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0010, meža  cirsmu rakstiskās izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “R GRUPA”, reģ.Nr.50003603631, juridiskā 

adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV – 2167, par kustamās mantas - trīs 

meža cirsmu nekustamajā īpašumā „Saulieši”, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 004 

0010, izstrādi ar nosolīto cenu 27027,27 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divdesmit 

septiņi euro divdesmit septiņi centi).  

 

 

 

1/6. 

Par  2020.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu  konkursa “Mēs savam novadam” 

noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis ir veicināt 

Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves 

kvalitāti.  

Pieejamais finansējums 2019.gadā  bija  6000,00 EUR. Projektu konkursam bija 

iesniegti 10 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 10364,93 EUR. Pēc to 

izvērtēšanas konkursa žūrija nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 7 projektu 

pieteikumiem. Visi  7 projekti tika īstenoti, no piešķirtā pašvaldības finansējuma 

izlietojot 4144,00 EUR. 

 Lai  turpinātu  uzsākto  darbu, šī  gada  novada  domes  budžetā  ir  paredzēti 

līdzekļi 6000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam 

novadam” finansēšanai. Ņemot vērā, ka samazinās iedzīvotāju interese par projektu 

īstenošanu un visu iesniegto projektu kopsummas ir mazākas par pieejamo 

finansējumu, paredzēt vienam projektam finansiāla atbalsta palielināšanu  līdz 1000 

EUR  (kopš  2009.gada  500 LVL/700 EUR) un  samazināt  projekta  darba  grupas  

minimālo  dalībnieku skaitu no  7 uz  5. 
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 Lai turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un projektu grupu 

paveikto, ir nepieciešams: 

   1) apstiprināt projektu konkursa nolikumu 2020.gadam un pieteikuma  veidlapu; 

2) izveidot un apstiprināt konkursa žūriju. 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt 2020.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu (pielikumā). 
 

 2.  Apstiprināt  konkursa žūriju sekojošā sastāvā:  

2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors; 

2.2. Leontina Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pr-tāja; 

2.3. Elita Kārkliņa,    Mālpils novada domes projektu vadītāja;  

2.4. Edīte Priekule,    Mālpils kultūras centra direktore; 

2.5. Jānis Paulovičs,  Mālpils novada domes deputāts. 

 

 

 

1/7. 

Par  pašvaldības SIA “Norma K” iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

        Mālpils novada domē  2020.gada 21.janvārī saņemts pašvaldības SIA “Norma K” 

iesniegums (reģ.Nr.20/76-S) ar  lūgumu pagarināt valsts aizdevuma  izmaksas termiņu 

aizdevuma līgumam Nr.A1/1/18/816.   

Ņemot vērā, ka noslēgtais līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/016 “Katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšana Mālpilī” (turpmāk - projekts) starp pašvaldības SIA “Norma K” un 

Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) ir noslēguma stadijā  (notiek apkures katla 

ieregulēšanas darbi, darbs pie B kategorijas atļaujas piesārņojošām darbībām 

saņemšanas), finanšu aprēķini uzrāda, ka Valsts kases aizdevums 620 000 EUR 

netiks izmantots pilnībā. Ir paredzams, ka neizmantotā kredīta daļa būs apmēram 

90 000 EUR, tas tiks precizēts pēc gala noslēguma maksājuma no CFLA puses.  

Veicot būvdarbus projekta ietvaros ir gūts apstiprinājums, ka, lai projekts 

veiksmīgi darbotos ir nepieciešama kurināmā padeves transporta līnijas daļas 

pārbūve, kas sākotnēji netika iekļauta projektā. Pie sākotnējā finanšu plāna neatradās 

līdzekļi šīs aktivitātes (kurināmā padeves transporta līnijas daļas pārbūve) 

finansēšanai, bet tā kā projekta ietvaros izmaksas samazinājās, tad atbrīvojās 

finansējums šai svarīgajai aktivitātei, kas ir daļa no projekta, lai to pilnībā pabeigtu. 

 Finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai rekonstruētu kurināmā padeves līnijas 

daļu, sastāda apmēram 30 000 EUR. Pēc rekonstrukcijas kurināmā padeves līnija 

darbosies automātiskā režīmā (dotajā brīdi to apkalpo darbinieks), tiks nodrošināta 

nepārtraukta kurināmā padeve uz projekta ietvaros jaunuzstādīto katlu. 
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Ņemot vērā augstāk minēto, PSIA “Norma K” lūdz atļaut izlietot finanšu līdzekļus 

līdz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro), no neizmantotās valsts aizdevuma daļas, 

līguma Nr.A1/1/18/816 ietvaros, līdz  2020.gada 30.aprīlim. PSIA “Norma K” garantē, 

ka finanšu līdzekļi tiks izlietoti vienīgi katlu mājas  efektivitātes paaugstināšanai Mālpilī. 

Pēc kurināmā padeves transporta līnijas daļas pārbūves un visu nepieciešamo 

darbu veikšanas, lai projekts tiktu realizēts, tiks precizēts valsts aizdevuma apmērs 

atbilstoši faktiski izmantotajam. 

Pamatojoties  uz  Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumu Nr.362  “Kārtība, kādā 

ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un 

apkalpošanas kārtība”  40.1.punktu, kas nosaka, ja  atbilstoši tās pašvaldības domes 

lēmumam par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un 

lietderību, kura sniegusi galvojumu, pagarina valsts aizdevuma pamatsummas 

izmaksas termiņu, precizējot valsts aizdevuma atmaksas  grafiku, bet nepagarinot 

valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas  gala  termiņu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 Atzīt par lietderīgu valsts aizdevuma izmaksas  termiņa pagarinājumu 

pašvaldības SIA “Norma K” līdz 2020.gada 30.aprīlim projekta “Katlu mājas 

efektivitātes paaugstināšana Mālpilī” realizācijai. 

 

 

 

1/8. 

Par  Mālpils kultūras centra  telpu  nomas  maksu 

Pierīgas izglītības, kultūras  un sporta  pārvaldes  pasākumu  norisei 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

 2019.gada 23.decembrī  Mālpils novada domē saņemta  Pierīgas izglītības, 

kultūras  un sporta  pārvaldes vēstule (reģ.Nr.19/1597-S), ar  lūgumu  samazināt  telpu  

nomas maksu 2020.gadā plānoto interešu izglītības un amatiermākslas pasākumu 

norisei  Mālpils  kultūras centrā, t.sk.: 

1) 28.03.2020. Pierīgas pašvaldību tautas deju kolektīvu skate gatavojoties 

30.05.2020. Pierīgas pašvaldību tautas deju  lielkoncertam  Baldones  brīvdabas 

estrādē. 

2) 02.04.2020. Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra 

apguves skates ģenerālmēģinājums, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”. 

        3) 19.12.2020.  Pierīgas   pašvaldību   amatierteātru   skate  “Gada izrāde - 2020”  

(I atlases kārta). 

Pierīgas IKSP lūdz  samazināt  telpu  nomas  maksu  minētajām aktivitātēm  par  

60%  no  apstiprinātā  tarifa.  
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      16.-17.04.2020. Mālpils kultūras centrā notiks Pierīgas izglītības iestāžu  tautas 

deju  kolektīvu  repertuāra  apguves un dalībnieku atlases skate, gatavojoties  XII 

Latvijas  skolu  jaunatnes dziesmu  un  deju svētku  lielkoncertam  “Saule vija zelta 

rotu”.  Ņemot vērā, ka  minētajā  skatē  piedalīsies 4 Mālpils novada vidusskolas deju  

kolektīvi un  to, ka saskaņā  ar  Valsts  izglītības  satura  centra skates  nolikuma sadaļu 

“Finanses” pārvaldei ir jāsedz skates organizatoriskie izdevumi, t.sk. apskaņošanas, 

Tautas dejas Metodiskās apvienības koordinatora, skates pieteicēja apmaksa, kā  arī 

Valsts izglītības satura centra žūrijas ēdināšanas pakalpojumu izdevumi, Pierīgas 

IKSP lūdz  atbrīvot  no maksas par Mālpils kultūras centra telpu izmantošanu Pierīgas  

izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skates norisei.   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
 1. Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu par 60% no  apstiprinātā  

tarifa  Pierīgas  izglītības, kultūras  un sporta  pārvaldes  2020.gadā  plānoto interešu 

izglītības un  amatiermākslas  pasākumu  norisei.  

         2. Atļaut  Pierīgas  izglītības, kultūras  un sporta  pārvaldei  bez  maksas izmantot  

Mālpils kultūras centra  telpas 2020.gada 16. un 17.aprīlī Pierīgas  izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates norisei.  

 

 

1/9. 

Par  atbalstu  apgāda “Jumava” grāmatas  izdošanai par Valentīnu Skulmi  

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada domē 2020.gada 9.janvārī saņemta grāmatu apgāda “Jumava”  

vēstule (reģ.Nr.20/26-S) ar  lūgumu  atbalstīt  Lindas Šmites grāmatas “Raibs taurenis 

uz dadža lapas. Valentīns Skulme” izdošanu. 

Grāmata būs par teātra un kino aktieri Valentīnu Pāvilu Skulmi (1922.–1989.) 

V.Skulme no 1942.gada  bija Dailes teātra aktieris, Latvijas PSR Nopelniem bagātais 

skatuves mākslinieks (1971),viens no Skulmju dinastijas  māksliniekiem. Bijis 

raksturlomu tēlotājs ar spilgti izteiktu intelektuālu ievirzi. Mūža nozīmīgākā loma teātrī  

-  kņazs Miškins 1969.gadā iestudētajā lugā pēc F.Dostojevska  romāna "Idiots" 

motīviem. Filmējies vairākās Rīgas kinostudijas un padomju spēlfilmās, kur pieprasīts 

vāciešu lomās sava izskata dēļ.  Grāmata ir papildināta ar daudzām galveno varoni 

vislabāk raksturojošām fotogrāfijām. Ar šo grāmatu ir vēlme uzrunāt jebkuru lasītāju, 

pat tādus, kas par galveno varoni neko daudz nav dzirdējuši, ne tikai kultūras un 

mākslas darbinieku aprindas. 

Neskatoties uz to, ka Jumava šajā grāmatas projektā iegulda savus līdzekļus, 

Domei tiek lūgts izskatīt jautājumu par grāmatas iepirkumu, tādā veidā atbalstot šo 

nozīmīgo grāmatas projektu. Apgāds  Jumava  piedāvā  īpašo  vienas  grāmatas  cenu 

EUR 12,00 – vēlamais iepirkums 100 grāmatas.   

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_PSR_Nopelniem_bag%C4%81tais_skatuves_m%C4%81kslinieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_PSR_Nopelniem_bag%C4%81tais_skatuves_m%C4%81kslinieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Skulme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Fjodors_Dostojevskis
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Idiots_(rom%C4%81ns)&action=edit&redlink=1
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Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

        1. Atbalstīt SIA “Jumava” grāmatu apgādu, iegādājoties līdz 20 eksemplāriem  

L.Šmites grāmatu “Raibs taurenis uz dadža lapas. Valentīns Skulme”.  

2. Grāmatu  iegādi  finansēt no atbalsta fonda līdzekļiem.   

 

 

 

1/10. 

Par  grozījuma apstiprināšanu  Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra    

noteikumos “Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem” 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

V.Kalniņas priekšlikums papildināt maksas pakalpojumus Mālpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā, jo  2019.gada 16.februāri stājās spēkā Eiropas parlamenta un 

Padomes Regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, 

vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas  prasības Eiropas Savienībā, un 

grozījumi Regulā (ES) Nr.1024/2012, kas paredz pienākumu iestādēm pēc personas 

pieprasījuma izsniegt  daudzvalodu standarta veidlapu. 

Pamatojoties  uz  likuma  “Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  14.punkta 

g) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Papildināt  Mālpils  novada domes  2013.gada 27.novembra  noteikumus 

“Noteikumi par Mālpils  novada  dzimtsarakstu  nodaļas  sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem”  ar  4.8.apakšpunktu sekojošā  redakcijā: 

“4.8. Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izmantošanai citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī (pielikums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai) 

– EUR  5.00 “. 
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1/11. 

Par  “Mālpils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas” 

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Izskatot  sagatavoto  pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas projektu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  “Mālpils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politiku”. 

 

 

 

1/12. 

Par  noteikumu  “Mālpils novada pašvaldības  budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds: 

 

Izskatot  sagatavoto  noteikumu  projektu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  noteikumus “Mālpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 

 

 

 

1/13. 
Par  Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu  

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:   

   

Mālpils novada domē 2019.gada 28.novembrī saņemts Mālpils novada 

vidusskolas direktores J.Caunes iesniegums (reģ.Nr.19/1481-S) ar lūgumu rast  

iespēju piešķirt pašvaldības  finansējumu no  2020.gada janvāra  sociālā pedagoga 

1,0 darba likmes nodrošināšanai. 

Sociālā  pedagoga nepieciešamība  ir  norādīta  kā  izpildāms ieteikums 

26.02.2015. skolas akreditācijas ekspertu  komisijas  ziņojumā. Nodrošinot  sociālā  

pedagoga štata vienību tiks uzlabota situācija sociālajā darbā ar izglītojamajiem, 

nodrošināta veiksmīgāka sadarbība  ar  novada  sociālo  dienestu, pašvaldības policiju. 

Mālpils novada vidusskolas direktore ir iesniegusi Domē  pedagogu tarifikāciju  

uz  2020.gada 6.janvāri.   
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Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 12.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju Nr.9  (pielikumā). 

 

 

1/14. 

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”,   
 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem 2020.gadam: 

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

1.2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 

1.3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes grupai (pielikumā). 

 

 

 

1/15. 

Par  grozījumu apstiprināšanu “Mālpils novada domes deputātu,  

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Dome, izskatot sagatavotos „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumus, pamatojoties 

uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,  

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 

  1.1.  3.2.2.punktā aizstāt skaitli „6,50” ar  skaitli „7,20”. 
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   1.2.  Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 šādā redakcijā: 
 

 “DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2020.GADĀ” 

 

2. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar  2020.gada 1.janvāri. 
 

 

 

1/16. 

Par  saistošo noteikumu Nr.1 “Par  Mālpils novada  pašvaldības  budžetu 

2020.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo  noteikumu  projektu  un  pamatojoties uz  likuma  

„Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas  2. un 16.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

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

2020.gadam”.  

 

 

1/17. 

Par daudzdzīvokļu māju zemes nodošanu bezatlīdzībā dzīvokļu īpašniekiem 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

1. Mālpils novada domei piederošā  nekustamā īpašuma,  kadastra Nr. 8074 003 

0483, zemes  vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0483, ar platību 0.55 ha,  atrodas  

Esošā mēnešalga procentuāli no 

maksimāli iespējamās 

Palielinājums no esošās 

amatalgas 

Līdz 65% 4% 

66%-75% 3,5% 

76% - 80% 3% 

81%-85% 2,5% 

86%-90% 2% 

91%-95% 1,5% 

96% - 100% 1% 
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zemes īpašniekam nepiederoša daudzdzīvokļu (piecu dzīvokļu) māja ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0483 001, ar adresi “Ainavas”, Mālpils novads, kurā dzīvokļi 

privatizēti saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.  

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta  

4.punktam un 9.punktam zeme nododama  dzīvokļu īpašniekiem īpašumā  bez atlīdzības, 

par ko slēdzama vienošanās. 

Pamatojoties  uz  1995.gada. 21.jūnija likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.pantu un likumu “Par lauksaimniecības un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Nodot bez atlīdzības Mālpils novada domei piederošo nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr.8074 003 0483,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0483, ar 

platību 0.55ha, daudzdzīvokļu mājas ar adresi: “Ainavas”, Mālpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem īpašumā, atbilstoši katra dzīvokļu īpašuma domājamo daļu apjomam. 

 

 

2. Mālpils novada domei piederošā  nekustamā īpašuma,  kadastra Nr. 8074 005 

0541, zemes  vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0541, ar platību 0.93 ha, atrodas  

zemes īpašniekam nepiederoša daudzdzīvokļu (trīs dzīvokļu) māja ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0292 001, ar adresi “Zābaki”, Mālpils novads, kurā dzīvokļi 

privatizēti saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. 

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta  

4.punktam un 9.punktam zeme nododama  dzīvokļu īpašniekiem īpašumā  bez atlīdzības, 

par ko slēdzama vienošanās. 

Pamatojoties  uz  1995.gada. 21.jūnija likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.pantu un likumu “Par lauksaimniecības un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Nodot bez atlīdzības Mālpils novada domei piederošo nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. 8074 005 0541,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0541, ar 

platību 0.93 ha, daudzdzīvokļu mājas ar adresi: “Zābaki”, Mālpils novads, dzīvokļu 

īpašniekiem īpašumā, atbilstoši katra dzīvokļu īpašuma domājamo daļu apjomam. 

 

 

 

Sēdes vadītāja    (paraksts)                          S.Strausa 

 

Protokoliste                                  (paraksts)                          J.Dinka 

 

  


