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MĀLPILS  NOVADA DOMES SĒDES    

P R O T O K O L S 
 

Mālpilī, Mālpils novadā 
 
2021.gada  26.februārī                                                                                            Nr.3 
 
Sēdi atklāj: plkst.17:35 
Sēdi slēdz: plkst.17:52 
 
Sēde notiek attālināti videokonferences režīmā. 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. 

4. Par nekustamo īpašumu zem ēkām nodošanu atsavināšanai. 

5. Par nekustamo īpašumu atkārtotu nodošanu atsavināšanai. 

6. Par Mālpils novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmuma Nr.7/3 “Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada 

pašvaldības vārda” precizēšanu. 

7. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2021.gada 27.janvāra  lēmumā  Nr.1/8  “Par  

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.- 4.klašu izglītojamiem attālinātu mācību laikā”. 

8. Par  ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 5.-12.klašu izglītojamiem attālinātu mācību 

laikā.  

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2021.gadā. 

10. Par traktortehnikas nodošanu utilizācijai. 

11. Par līdzdalību konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja. Siguldiete” īstenošanā.  

12. Par finansiālu atbalstu komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam 

“Sibīrijas bērni”. 

13. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.  

14. Par investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un 

pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu. 

15. Par Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
Sēdē piedalās:  
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Jānis Paulovičs, Toms Stašāns, Leontina Amerika, 
                 Valts Mihelsons, Pēteris Ozoliņš, Solvita Strausa 
 
Nepiedalās deputāti: Elīna Junga-Ķēniņa (personīga iemesla dēļ) 
                                  Mārtiņš Pudelis (personīga iemesla dēļ) 
 
 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors Agris Bukovskis 
 
 
 
 
 
 

3/1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

 
Mālpils novada domē 2021.gada 17.februārī saņemts iesniegums  

(reģ.Nr.21/203-S) no otrās grupas invalīdes [dzēsts]  par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu. Iesniegumā uzrādīta informācija par invaliditātes apliecību 

Nr.1485419, derīguma termiņš līdz 20.03.2025. 

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.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu” 2.2.1.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt  2021.gadā  nekustamā  īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  50% apmērā 

otrās grupas invalīdei [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas 

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

nekustamo  īpašumu “Čiekuriņi” adresē: Juglas iela 2, Sidgunda, Mālpils  novads, LV-

2152. 
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3/2. 

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

Ziņo: S.Strausa 

 

         1. Mālpils novada domē 2021.gada 18.janvārī saņemts [dzēsts] pilnvarotās  

personas [dzēsts]  iesniegums (reģ.Nr.21/69-S), kurā  lūgts  anulēt ziņas par  deklarēto 

dzīvesvietu [dzēsts] piederošā īpašumā adresē: Jaunā iela 5-1, Mālpils, Mālpils 

novads,  kadastra Nr.8074 900 4651, tajā piedeklarētām personām ([dzēsts], personas 

kods [dzēsts]; [dzēsts], personas kods [dzēsts] ; [dzēsts], personas kods [dzēsts] ; 

[dzēsts], personas kods [dzēsts]), pamatojoties uz 2020.gada 17.decembra Tiesas 

spriedumu lietā Nr.C33563318. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

ģenerālpilnvara, reģ.Nr.4706, izdota 08.10.2018., un Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 

17.decembra sprieduma noraksts. 

Atbilstoši “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantam iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt, vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, un 3.panta 

otrā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts 

īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Saskaņā ar 

“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 4.panta pirmo daļu dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

kas izdoti saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta trešo daļu, 

2.punktā noteikto “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk-lēmums)”. 

Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu  ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Piemērojot iepriekš minēto likuma normu, pašvaldībai 

ir pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā un vai personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. 

Pēc stāvokļa uz 2021.gada 24.februāri, izvērtējot Mālpils novada pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatē sekojošo.   

Tiešsaistē LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā  iegūtā 

informācija liecina, ka adresē: Jaunā iela 5-1, Mālpils, Mālpils novads, dzīvesvietu 

deklarējušas personas: [dzēsts], personas kods [dzēsts], 2015.gada 18.februārī, 

norādot tiesisko pamatu-rakstveida īres līgums ar [dzēsts], un [dzēsts], personas kods 

[dzēsts], 2015.gada 2.septembrī, norādot tiesisko pamatu radniecība ar [dzēsts]. 

Rīgas apgabaltiesa 2020.gada 17.decembrī  rakstveida procesā izskatīja civillietu 

[dzēsts]  prasībā par [dzēsts], [dzēsts] , [dzēsts] un [dzēsts]  izlikšanu no dzīvojamās 

platības un [dzēsts] pretprasībā pret [dzēsts] par īpašuma tiesību atzīšanu uz 

nekustamo īpašumu sakarā ar [dzēsts] apelācijas sūdzību par Rīgas rajona tiesas 
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8.augusta spriedumu un nosprieda [dzēsts] prasību apmierināt. Izlikt [dzēsts], 

personas kods [dzēsts], [dzēsts], personas kods [dzēsts], [dzēsts], personas kods 

[dzēsts], un  [dzēsts], personas kods [dzēsts] , no dzīvokļa Nr.1 Jaunajā ielā 5, Mālpilī, 

Mālpils novadā (kadastra Nr.8074 900 4651), bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

Saskaņā ar [dzēsts] pašvaldībai sniegto informāciju  spriedumā minētās personas 

norādītajā adresē nedzīvo kopš  2020.gada 18.decembra. 

Ņemot vērā  Rīgas  apgabaltiesas  2020.gada  17.decembra  spriedumu  lietā  

Nr.C33563318 un pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 Anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods [dzēsts], un  [dzēsts], personas kods 

[dzēsts], deklarēto dzīvesvietu  adresē: Jaunā iela 5-1, Mālpils, Mālpils novads, LV-

2152. 
 

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

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

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

 

2. Mālpils novada domē  2021.gada 26.janvārī saņemts Mālpils pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” iesniegums (reģ.Nr.21/124-S), kurā  

lūgts  anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu  adresē: “Ādmiņi” dz.8, Mālpils novads,  

četrām deklarētām personām ( [dzēsts] ), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu “attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. Iesniegumā norādīts, ka ar 2019.gada 1.februāri, 

pamatojoties uz faktu, ka [dzēsts] mirusi, tika noslēgts jauns īres līgums ar [dzēsts], 

kurš nav radinieks nevienai no iesniegumā minētajām personām, un, apsekojot 

dzīvokli, konstatēts, ka šīs personas ilgstoši dzīvoklī adresē: ”Ādmiņi”dz.8, Mālpils 

novads, nedzīvo. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 01.02.2019. 

Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.112 ar  [dzēsts] kopija uz 3 lapām; 18.12.2020. 

[dzēsts] apliecinājums uz 1 lapas par to, ka [dzēsts]  jau ilgstoši nedzīvo kopā ar viņu 

norādītajā adresē.  

Atbilstoši “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantam iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt, vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, un 3.panta 

otrā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts 

īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Saskaņā ar 

“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 
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dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

kas izdoti saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta trešo daļu, 

2.punktā noteikto “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk-lēmums)”. 

Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12. panta pirmās daļas 2.punktu  ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Piemērojot iepriekš minēto likuma normu, pašvaldībai 

ir pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā un vai personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. 

Pēc stāvokļa uz 2021.gada 24.februāri, izvērtējot Mālpils novada pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatē sekojošo.   

Tiešsaistē LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā iegūtā 

informācija liecina, ka  adresē: ”Ādmiņi”dz.8,   Mālpils novads, dzīvesvietu deklarējušas 

personas: [dzēsts], personas kods [dzēsts], [dzēsts],  personas  kods  [dzēsts],  

[dzēsts] , personas kods [dzēsts].  Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.112 par īres 

objektu adresē: ”Ādmiņi”dz.8, Mālpils novads, noslēgts ar [dzēsts] 2019.gada 

1.februārī. [dzēsts]  dzīvesvietu minētajā adresē deklarējusi 2016.gada 12.decembrī, 

norādot tiesisko pamatu - rakstveida īres līgums, Pašvaldības SIA Norma K, īrniece 

[dzēsts] . [dzēsts] mirusi 2019.gada 20.janvārī un pašlaik spēkā ir 2019.gada 1.februārī 

noslēgtais līgums ar īrnieku [dzēsts]. [dzēsts] dzīvesvietu  adresē deklarējis 2019.gada 

31.janvārī, norādot citu tiesisko pamatu – pie [dzēsts], dēla [dzēsts]. Saskaņā ar  

pašvaldībā saņemto informāciju [dzēsts] un [dzēsts] norādītajā adresē jau ilgstoši 

nedzīvo. Viņu dēlam [dzēsts]  Mālpils pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās 

dzīvesvietas  adrese  pēc  stāvokļa  uz 26.02.2021. nav uzrādīta (ir citā pašvaldībā). 

Ņemot  vērā  visu iepriekš minēto, [dzēsts] un [dzēsts] nav tiesisks pamats dzīvot 

adresē: ”Ādmiņi” dz.8, Mālpils novads. 

Ņemot vērā Mālpils pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” 

iesniegumu  un pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12. panta pirmās 

daļas 2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

2.1. Anulēt ziņas par  [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu 

adresē:  “Ādmiņi”dz.8, Mālpils novads, LV-2152. 

2.2. Anulēt ziņas par  [dzēsts] , personas kods [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu 

adresē:  “Ādmiņi”dz.8, Mālpils novads, LV-2152. 
 

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

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

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 
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3/3. 

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8074 005 0600, Mālpils novads, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0599, ar  platību  0,0609 

ha (turpmāk – Īpašums), pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9202. 

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

atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana 

ir lauksaimniecība un viensētu apbūve. Zemes vienība nav apbūvēta, par zemes 

vienību nav spēkā esoša nomas līguma. 

Zemesgabala platība un konfigurācija neatbilst Mālpils novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, tam ir noteikts starpgabala statuss. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) 

apakšpunktā teikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs 

zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 

noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. 

 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 35 EUR (trīsdesmit pieci euro).  

 Atbilstoši  SIA Interbaltija vērtējumam  zemes  gabala  tirgus vērtība  noteikta 

110 EUR (viens simts desmit 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 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1.1. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr. 8074 005 0600, Mālpils novads, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0599, ar platību  0,0609 un ir starpgabals. 
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1.2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas (sākuma) cenu 150 EUR. 

1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8074 005 0600, Mālpils novads, 

atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

1.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

2. Nekustamais īpašums “Dumburkalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 

0123, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1059, ar 

platību 7,52 ha , pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9757. 

Nekustamais īpašums “Krūmāji”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0312, 

kas  sastāv  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0313, ar platību 

1,28 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9470. 

Nekustamais īpašums “Atvari”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 1061, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1058, ar platību 1,28 ha, 

pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0060 9606. 

Nekustamais īpašums “Brīzes”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0332, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0332, ar platību 

0,5387 ha, pieder Mālpils novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9835. 

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: 

“Dumburkalni” (7,52 ha) - 5066 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit seši euro); 

“Krūmāji” (1,28 ha)   - 128 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro); 

“Atvari”  (1,28 ha)    - 1364 EUR  (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit četri euro); 

“Brīzes” (0,5387 ha) - 417 EUR (četri simti septiņpadsmit euro) 

Atbilstoši SIA Interbaltija   vērtējumam   zemes  gabalu  tirgus  vērtība  noteikta: 

“Dumburkalni” – 14 400 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro); 

“Krūmāji” - 1440 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro); 

http://www.malpils.lv/
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“Atvari”    - 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro). 

“Brīzes”   - 2690 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit 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 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

2.1.1. Atzīt,  ka  nekustamais  īpašums “Dumburkalni”,  Mālpils novads,  

kadastra  Nr. 8074 003 0123, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 1059, ar platību 7,52 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

veikšanai un atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2.1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 14 500 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši pieci simts euro). 

2.1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dumburkalni”, Mālpils novads,  kadastra  

Nr. 8074 003 0123, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

2.1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2.1.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

2.2.1. Atzīt, ka   nekustamais   īpašums  “Krūmāji”,  Mālpils novads,  kadastra   

Nr. 8074 006 0312, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 

0313, ar platību 1,28 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2.2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 1500 EUR (viens 

tūkstotis pieci simts euro). 

2.2.3. Apstiprināt  nekustamā   īpašuma  “Krūmāji”, Mālpils  novads,  kadastra   

Nr.8074 006 0312, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

2.2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2.2.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

2.3.1. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Atvari”, Mālpils novads, kadastra  Nr. 

8074 003 1061, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

1058, ar platību 1,28 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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2.3.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3200 EUR (trīs 

tūkstoši divi simts euro). 

2.3.3. Apstiprināt  nekustamā  īpašuma  “Atvari”,  Mālpils novads,  kadastra  Nr. 

8074 003 1061, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

2.3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2.3.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

2.4.1. Atzīt,  ka   nekustamais  īpašums  “Brīzes”, Mālpils novads,   kadastra   

Nr.8074 003 0332, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0332, ar platību 0,5387 ha,  nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un 

atsavināt  to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

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

tūkstoši septiņi simts euro). 

2.4.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Brīzes”, Mālpils novads, kadastra Nr. 

8074 003 0332, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus (pielikumā). 

2.4.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2.4.5. Paziņojumu par nekustamā īpašumu atsavināšanu un izsoli publicēt 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

 

3. Mālpils  novada  pašvaldībai  daudzīvokļu  mājā  Lielvārdes šoseja 15, 

Upmalās, Mālpils novadā, pieder dzīvokļa īpašums ar adresi:  Lielvārdes  šoseja 15-6, 

Upmalas,  Mālpils  novads, 48,3 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa no 

daudzdzīvokļu mājas - 4830/53820, kadastra Nr. 8074 900 4462. 

Atbilstoši SIA Interbaltija vērtējumam dzīvokļa tirgus vērtība noteikta  4320 EUR 

(četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro). 

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

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei tās funkciju nodrošināšanai. 

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 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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3.1. Nodot atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsoles kārtībā 

dzīvokļa īpašumu ar adresi: Lielvārdes šoseja 15-6, Upmalas, Mālpils novads (48,3 m2 

platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas - 4830/53820, kadastra 

Nr.8074 900 4462); 

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu dzīvoklim ar adresi: 

Lielvārdes šoseja 15-6, Upmalas, Mālpils novads (48,3 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas - 4830/53820, kadastra Nr. 8074 900 4462) 

– 4320 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro). 

3.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas, to pārdodot, izsoles 

noteikumus (pielikumā). 

3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt dzīvokļa 

īpašuma izsoli. 

3.5. Paziņojumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

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

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

 

 

3/4. 

Par nekustamo īpašumu zem ēkām nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 8.janvārī saņemts 

privātpersonas [dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.21/20-S) ar lūgumu nodot atsavināšanai 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar adresi Parka iela 5, Mālpils, Mālpils 

novads, kadastra Nr.8074 003 0711, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0711, platību 0,2619 ha, uz kuras atrodas mājīpašums, ar  

adresi Parka iela 5, Mālpils, Mālpils novads, par  kuru  īpašuma tiesības ir nostiprinātas 

2020.gada 01.decembrī Rīgas rajona tiesas Mālpils novada zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.720 uz [dzēsts] vārda.  

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu Parka iela 5, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 003 0711, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0711, platību 0,2619 ha, uz Mālpils novada pašvaldības vārda 

nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000602461  ar  2020.gada  17.jūliju zemesgrāmatu tiesneša lēmumu žurnālā 

Nr.300005161199. 

Uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0711 atrodas būvju 

īpašums ar adresi: Parka iela 5, Mālpils, Mālpils novads, sastāvošs no dzīvojamās 

mājas un vienas palīgēkas, kuras saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Mālpils 

novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.720 pieder [dzēsts]. 

2020.gada  04.janvārī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1/21  par  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0711, kura nepieciešama  mājīpašuma 

apsaimniekošanai, nomu. 

http://www.malpils.lv/
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Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0711, kadastrālā vērtība uz 26.02.2021. ir 4662 EUR (četri 

tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro). 

Mālpils novada domē 2021.gada 21. janvārī saņemts SIA „INTERBALTIJA”, reģ. 

Nr.40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, iepriekš minētā Domei 

piederošā nekustamā īpašuma novērtējums. Atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem, saskaņā ar ko atsavināmā nekustamā īpašuma 

– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0711 iespējamā tirgus vērtība 

2021.gada  14.janvārī  ir  2240 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit EUR). 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1.1. Nodot atsavināšanai Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 

Parka iela 5, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0711, sastāvošu no vienas 

zemes vienības 0,2619 ha platībā, uz kuras atrodas [dzēsts]  piederošais mājīpašums, 

sastāvošs no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0711 001; 8074 003 0711 

003. 

1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Parka iela 5, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 003 0711, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0711, ar platību 0,2619 ha, nosacīto cenu 5000 EUR (pieci 

tūkstoši euro). 

1.3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt Jānim Apinim 

atsavināšanas paziņojumu. 

1.4. Nosacītās cenas  iemaksa  pašvaldības  pamatbudžetā  personai  ir  

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

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

5 (pieciem) gadiem. 

1.5. Neizpildot šī lēmuma 1.4.punkta nosacījumus, šis lēmums tiks atcelts. 

1.6. Pilnvarot Domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu.  

1.7. Zemes nomas līguma Nr.1/21 darbība izbeidzas ar dienu, kad 

zemesgrāmatā tiek nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu.   

 

 

2. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 19.decembrī saņemts  

juridiskas personas SIA “Rastatrans” iesniegums (reģ.Nr.19/1579-S) ar lūgumu 

nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar adresi Kroņu iela 

5A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0671, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0659, platību 0,7708 ha, uz kuras atrodas 

būvīpašums, ar adresi Kroņu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, par kuru  īpašuma 

tiesības ir nostiprinātas 2019.gada 17.jūnijā Rīgas rajona tiesas Mālpils novada 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000590231  uz  SIA “Rastatrans” vārda.  

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu Kroņu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 005 0671, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0659, platību 0,7708 ha, uz  Mālpils  novada  pašvaldības  vārda 
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nostiprinātas  Rīgas  rajona  tiesas  Mālpils  novada  zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr. 

100000608324  ar  2020.gada  28.decembra  zemesgrāmatu tiesneša lēmumu žurnālā 

Nr.300002972858. 

Uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0659 atrodas būvīpašums 

ar adresi: Kroņu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, sastāvošs no palīgēkas -  pagraba 

(kadastra apzīmējums 8074 005 0394 008), kurš saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona 

tiesas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000590231 pieder SIA 

”Rastatrans”. 

2020.gada 27.augustā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.44/19 par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0659, kura nepieciešama būvīpašuma 

apsaimniekošanai, nomu. 

Mālpils novada domē 2021.gada 04.janvārī saņemts SIA „INTERBALTIJA”, 

reģ.Nr.40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, iepriekš minētā Domei 

piederošā nekustamā īpašuma novērtējums. Atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem, saskaņā ar ko atsavināmā nekustamā īpašuma 

– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0659, iespējamā tirgus vērtība 

2021.gada  07.janvārī  ir  5440 EUR (pieci tūkstoši četri simts četrdesmit euro) . 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0659, kadastrālā vērtība  uz  26.02.2021. ir 2692 EUR (divi 

tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas 

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

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atsavināšanas likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ja atsavināšanas 

ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts 

zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas īpašumā 

esošu apbūvētu zemesgabalu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem 

divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā. 

Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos 

gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

“zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 

nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas 

ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”. Atsavināšanas  likuma 

44.panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura 

atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem 

proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja 

nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā, pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu, 

saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par 

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

cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas 
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noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem. 

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

spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām -  attiecīgā zemesgabala 

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

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

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

publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

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

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

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

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

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

publiskas personas manta” 11.4.apakšpunktu,  

 
Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

2.1. Nodot atsavināšanai Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 

Kroņu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0671, sastāvošu no 

vienas zemes vienības 0,7708 ha platībā, uz kuras atrodas SIA “Rastatrans” 

piederošais ēku būvju īpašums, sastāvošs no  būves  ar  kadastra  apzīmējumu  8074 

005 0394 008. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kroņu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 005 0671, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0659, ar platību 0,7708 ha, nosacīto cenu 5500 EUR (pieci 

tūkstoši pieci simts euro). 

2.3.Mēneša laikā pēc nosacītās cenas  apstiprināšanas  nosūtīt  SIA ”Rastatrans”  

atsavināšanas paziņojumu. 

2.4.Nosacītās cenas  iemaksa  pašvaldības  pamatbudžetā  personai  ir  

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

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

5 (pieciem) gadiem. 

2.5. Neizpildot šī lēmuma 1.4.punkta nosacījumus, šis lēmums tiks atcelts. 

2.6. Pilnvarot Domes izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu.  

2.7. Zemes nomas līguma Nr.44/19 darbība izbeidzas ar dienu, kad 

zemesgrāmatā tiek nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu.   
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3/5. 

Par nekustamo īpašumu nodošanu atkārtotai atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) konstatē:  ar  2020.gada 29.decembra 

Domes lēmumu Nr.17/6 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma atzīt 2020.gada 

8.decembrī organizēto nekustamā īpašuma 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, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo uz izsoli nebija 

pieteicies un ieradies neviens pretendents. 

Īpašuma pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas 

datiem ir  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 

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

Mālpils novada lauku zemju teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir 

lauksaimniecība un viensētu apbūve.  

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 2 980 

EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro). 

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. 

Nekustamā īpašuma Mergupes iela 20, Mālpils novads, nosacītā (sākuma) cena 

uz pirmo izsoli bija 2980 EUR apmērā. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi rīkot otro izsoli, 

pazeminot nekustamā īpašuma 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 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

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

novada domei piederošo nekustamo īpašumu 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.  



15 
 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas (sākuma) cenu 2400 EUR (divi 

tūkstoši četri simti euro). 

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

Nr.80740030923, atsavināšanas, to pārdodot, otrās izsoles noteikumus (pielikumā). 

1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

1.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 

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

lapā www.malpils.lv. 

 

 

2. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: ar 2020.gada 29.decembra 

Domes lēmumu Nr.17/6 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma atzīt 2020.gada 

8.decembrī organizēto nekustamā īpašuma “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 (turpmāk – Īpašums), pieder Mālpils novada pašvaldībai 

saskaņā ar ierakstu Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0059 9512, 

pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo uz izsoli nebija pieteicies 

un ieradies neviens pretendents. 

Īpašuma 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 

Mālpils novada lauku zemju teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir 

lauksaimniecība un viensētu apbūve.  

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 5 529 EUR (pieci tūkstoši pieci simti 

divdesmit deviņi euro).  

 Atbilstoši  SIA Interbaltija  vērtējumam  zemes gabala tirgus  vērtība  noteikta 

14 770 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). 

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. 

Nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi” , Mālpils novads, nosacītā (sākuma) cena uz 

pirmo izsoli  bija 14 770 EUR apmērā. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi rīkot otro izsoli, 

pazeminot nekustamā īpašuma 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, 

  

http://www.malpils.lv/
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Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

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

novada domei piederošo nekustamo īpašumu “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.  

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas (sākuma) cenu 12 000 EUR 

(divpadsmit tūkstoši euro). 

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

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

2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 

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

lapā www.malpils.lv. 

 

 

3. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: ar 2020.gada 29.decembra 

Domes lēmumu Nr.17/6 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma atzīt 2020.gada 

8.decembrī 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 platību 0,6275 ha, 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 platību 0,5604 

ha, 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 platību 0,4595 ha, pieder Mālpils 

novada pašvaldībai  saskaņā  ar  ierakstu Mālpils novada  zemesgrāmatas  nodalījumā  

Nr.1000 0059 7839, otro 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   -  5398 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro),  
• Smilšu iela 3A -  5093 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit trīs euro)  
• Smilšu iela 5A -  4294 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro) 

Atbilstoši SIA Interbaltija  vērtējumam  zemes gabala 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 

http://www.malpils.lv/
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ciema teritorijā, kur zemes gabala atļautā izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā apbūve 

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

līguma. 

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. 32.panta otrajā daļā, pēc otrās nesekmīgās 

izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 1) rīkot trešo 

izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas 

samaksas kārtību; 3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 4) ierosināt atcelt lēmumu par 

nodošanu atsavināšanai. 

Nekustamo īpašumu Smilšu iela 3, Mālpils novads; Smilšu iela 3A, Mālpils 

novads; un Smilšu iela 5A, Mālpils novads, nosacītā (sākuma) cena uz otro izsoli bija 

pazemināta par 20 procentiem no izsoles sākumcenas: 

• Smilšu iela 3   -  5400 EUR un noteikta  4320 EUR apmērā. 

• Smilšu iela 3A -  5100 EUR un noteikta  4080 EUR apmērā. 

• Smilšu iela 5A -  4300 EUR un noteikta  3440 EUR apmērā. 

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

īpašumu sākumcenu par  60 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 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

3.1.1. Rīkot trešo 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 platību 0,6275 ha. 

3.1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2200 EUR (divi 

tūkstoši divi simts euro). 

3.1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Mālpils novads, 

atsavināšanas, to pārdodot, trešās izsoles noteikumus (pielikumā). 

3.1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

3.1.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 

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

lapā www.malpils.lv. 

 

http://www.malpils.lv/
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3.2.1. Rīkot trešo 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 platību 0,5604 ha. 

3.2.2.Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu  2100 EUR (divi 

tūkstoši viens simts euro). 

3.2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A, Mālpils novads, 

atsavināšanas, to pārdodot, trešās izsoles noteikumus (pielikumā).  

3.2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

3.2.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 

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

lapā www.malpils.lv. 

 

3.3.1.Rīkot trešo 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 platību 0,4595 ha. 

3.3.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu  1800 EUR (viens 

tūkstotis astoņi simts euro). 

3.3.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 5A, Mālpils novads, 

atsavināšanas, to pārdodot, trešās izsoles noteikumus (pielikumā).  

3.3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

3.3.5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 

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

lapā www.malpils.lv. 

 

 

3/6. 

Par Mālpils novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmuma Nr.7/3 “Par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 

 uz Mālpils novada pašvaldības vārda” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada dome konstatē, ka ir ieviesusies kļūda 2020.gada 25.jūnija sēdes 

lēmumā Nr.7/3 “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības vārda” lemjošās daļas  4.punktā un 

5.punktā, nepareizi norādot zemes lietošanas mērķi.  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 25.jūnija  lēmuma Nr.7/3  “Par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada 

pašvaldības vārda” lemjošās daļas 4., 5.punktu šādā  redakcijā:  

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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1. “4. Zemes vienības ar platību 0,20 ha atdalošajā daļā saglabāt lietošanas mērķi 

- zeme, uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  mežsaimniecība (NĪLM kods 

0201) - 0.2 ha”. 

2. “5. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0502 paliekošajā daļā 

noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) - 0.18 ha”. 

 

 

3/7. 

Par grozījumiem Mālpils novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumā Nr.1/8 

“Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.- 4.klašu izglītojamiem  

attālinātu mācību laikā”  

Ziņo: S.Strausa 

 

Ir aktualizējams jautājums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu  Mālpils 

novada vidusskolas 1.- 4.klašu izglītojamiem attālinātā  mācību procesa īstenošanas 

laikā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu", no 2021.gada 25.janvāra  Mālpils novada 

vidusskolā attālinātais mācību  process  tika  noteikts  1.- 4.klašu  izglītojamajiem. 

Dome konstatē, ka  2021.gada  27.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.1/8 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.-4.klašu izglītojamiem attālinātu 

mācību laikā” saskaņā ar kuru tika sniegts atbalsts izglītojamā ēdināšanai Mālpils 

novadā deklarētajiem Mālpils novada vidusskolas 1.-4.klašu izglītojamajiem no 

trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai daudzbērnu ģimenēm, attālināta 

mācību procesa norises laikā. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai persona, kuras aprūpē 

(t.sk.audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai  ir noteikts trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības, vai daudzbērnu ģimenes statuss varēja saņemt 

par katru darba dienu sākot no 2021.gada 25.janvāra visa attālinātā mācību perioda 

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

paku.  

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

drošības  pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1.apakšpunkts 

nosaka, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām pašvaldība 

saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

Pašvaldības ieskatā 1.- 4.klašu izglītojamajiem  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, 2020.gada 9.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”  27.4 1.1. apakšpunktu, 
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Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

Grozīt Mālpils novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1/8 “ Par 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.- 4.klašu izglītojamiem attālinātu mācību laikā”, 

tā lemjošo daļu izsakot šādā redakcijā: 

1. Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai  Mālpils novada vidusskolas 1.- 4.klašu 

izglītojamajiem  attālināta mācību procesa norises laikā. 

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

aizgādībā) ir šī lēmuma 1.punktā minētais izglītojamais var saņemt par katru darba 

dienu sākot no 2021.gada 25.janvāra 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 

un no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai.  

4. Ēdināšanas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas direktore.  

 

 

 
3/8. 

  Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 5.-12.klašu izglītojamiem  

 attālinātu mācību laikā  

Ziņo: S.Strausa 

 

Ir aktualizējams jautājums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu  Mālpils 

novada vidusskolas 5.-12.klašu izglītojamiem attālinātā mācību procesa īstenošanas 

laikā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Mālpils novada vidusskolā attālinātais mācību  

process  ir  noteikts  5.- 6. un  7.-12. klašu izglītojamiem. 

Dome konstatē, ka 2020.gada 28.oktobrī domes  sēdē  tika  pieņemts lēmums 

Nr. 14/10 “ Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu mācību 

laikā”, saskaņā ar minēto lēmumu tika sniegts atbalsts izglītojamā ēdināšanai Mālpils 

novadā deklarētajiem Mālpils novada vidusskolas 7.-12.klašu izglītojamajiem no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja izglītības programma tiek 

apgūta attālināti. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai persona, kuras aprūpē 

(t.sk.audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes, vai daudzbērnu ģimenes statuss varēja 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.  

Savukārt  2020.gada  29.decembrī  domes  sēdē  tika  pieņemts  lēmums  

Nr.17/10 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu mācību 

laikā”, saskaņā ar šo lēmumu tika sniegts atbalsts izglītojamā ēdināšanai Mālpils 

novadā deklarētajiem Mālpils novada vidusskolas 5.-6.klašu izglītojamajiem no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja izglītības programma tiek 

apgūta attālināti. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē 

(t.sk.audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai 
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maznodrošinātas ģimenes, vai daudzbērnu ģimenes statuss varēja saņemt par katru 

darba dienu sākot no 2020.gada 27.novembra visa attālinātā mācību perioda laikā, par  

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

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

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1.1, ja 

pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 

7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

Pašvaldības ieskatā  Mālpils novadā deklarētajiem 5.-12.klašu izglītojamajiem 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, 2020.gada 9.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1.1.1 apakšpunktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem 5.-12.klašu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 

ģimenēm attālināta mācību procesa norises laikā. 

2. Atbalstu Mālpils novadā deklarētā izglītojamā ēdināšanai persona, kuras 

aprūpē (t.sk.audžuģimenē vai aizgādībā) ir šī lēmuma 1.punktā minētais izglītojamais  

var saņemt par katru darba dienu  sākot  no  2021.gada 1.marta 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 

un no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai.  

4. Ēdināšanas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas  direktore 

un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”.  

5. Atbalsts izglītojamā ēdināšanai, kurš nav Mālpils novada vidusskolas skolēns, 

bet atbilst šī lēmuma 1.punktā noteiktajam, tiek sniegts uz personas, kuras aprūpē  

atrodas izglītojamais, iesnieguma pamata. Iesniegumu ēdināšanas atbalstam iesniedz 

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

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

portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,no 2021.gada 1.marta un ne vēlāk 

kā  līdz 15.martam. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada domes 2020.gada 28.oktobra  

lēmumu Nr.14/10 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu 

mācību  laikā”. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada domes 2020.gada 29.decembra 

lēmumu Nr.17/10 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu 

mācību laikā”. 

 

mailto:dome@malpils.lv
https://www.latvija.lv/
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3/9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2021.gadā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 
5.pantu, kas nosaka ka pašvaldībām 2020. un 2021.gadā ir tiesības noteikt citus 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par 
nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā 
taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu 
samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek 
aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktā 
nokavējuma nauda. 

Ņemot vērā, ka valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz  2021.gada 6.aprīlim, tad  

pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka daudziem novada iedzīvotājiem būs apgrūtināta 

iespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus klātienē, kā arī nepastāv 

iespējas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus veikt attālināti, it īpaši, gados 

vecākiem novada iedzīvotājiem. Tādejādi secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu kavējumiem, kuri izveidosies ārkārtējā situācijā, ir objektīvs rašanās 

pamats, neatkarīgs no novada iedzīvotāju subjektīvās gribas.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka  nekustamā īpašuma nodoklis  par  2021.gadu  maksājams ne vēlāk 

kā  līdz  2021.gada 15.novembrim. 

2. Noteikt nodokļu administratorei  M.Nīgrandei  par minēto lēmumu  informēt  

SIA “ZZ Dats” un lūgt veikt lēmumam  atbilstošas izmaiņas lietojumprogrammā NINO.   

 

 

 

3/10. 

Par traktortehnikas nodošanu utilizācijai 

Ziņo: S.Strausa 

 

  Mālpils novada domes grāmatvedības bilancē atrodas: 1) traktors  MTZ-80L , 

valsts  reģ.Nr.5030 LZ, rūpnīcas Nr.709746, 1990.izlaides gads, kurš  ir  nolietojies  un 

nav derīgs ekspluatācijai. Traktora atlikusī bilances vērtība uz 26.02.2021. ir 0,00 EUR; 

2) traktoru piekabe 2PTS4, valsts  reģ.Nr.LS 3526, rūpnīcas Nr.140702, 1986.izlaides 

gads, kura ir nolietojusies un nav derīga ekspluatācijai. Traktoru piekabes  atlikusī  

bilances  vērtība  uz  26.02.2021. ir 0,00 EUR.  

Minētā traktortehnika Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā ir reģistrēta kā 

Mālpils profesionālās vidusskolas īpašums. 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p29
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
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 1.Nodot utilizācijai traktoru MTZ-80L,valsts reģ.Nr.5030 LZ, rūpnīcas Nr.709746. 

 2.Nodot utilizācijai traktoru piekabi 2PTS4, valsts reģ.Nr.LS3526, rūpnīcas 

Nr.140702. 

 3.Noteikt  izpilddirektoram A.Bukovskim kontroli par šī lēmuma izpildi. 

 

 

 

3/11. 

Par  līdzdalību konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” īstenošanā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada pašvaldība, izskatījusi Siguldas novada Uzņēmējdarbības 

atbalsta punkta izstrādāto konkursa nolikumu “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” par 

biznesa ideju radīšanu jaunajām māmiņām, lai veicinātu biznesa attīstību novada 

teritorijā un ņemot vērā pašvaldības budžetā pieejamos finanšu resursus, nolemj 

piedalīties konkursā, nosakot, ka Mālpils novada teritorijā konkurss norisinās ar 

nosaukumu “Māmiņa. Mālpiliete. Uzņēmēja”. Visās publikācijās un  materiālos  Mālpils 

novadā tiks minēts konkursa nosaukums “Māmiņa. Mālpiliete. Uzņēmēja”. Naudas 

līdzekļi 2000 EUR apmērā konkursa organizēšanai paredzēti 2021.gada pašvaldības 

budžetā, atbalstot projektu pieteikumus māmiņām, kuras atbilst konkursa nolikumam 

un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Siguldas novada pašvaldības organizētajā konkursā “Māmiņa. 

Siguldiete. Uzņēmēja”, Mālpils novadā organizējot  konkursu  ar  nosaukumu  

“Māmiņa. Mālpiliete. Uzņēmēja”.  

2. Apstiprināt līdzfinansējumu konkursa organizēšanai 2000 EUR apmērā no  

2021.gada  pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.  

3. Saskaņot konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikumu (pielikumā).

  

 

 

3/12.  

Par  finansiālu atbalstu komunistiskā terora upuru  

atbalsta un palīdzības fondam “Sibīrijas bērni”   

Ziņo: S.Strausa 
 

 Mālpils novada domē 2020.gada 10.septembrī  saņemts komunistiskā terora 

upuru atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” iesniegums (reģ.Nr.20/1414-S) ar 

lūgumu 2021.gada pašvaldības budžetā paredzēt finansiālu atbalstu  projektiem – 

konferencei, koncertam, bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursa organizēšanai, 

filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai, iespējamai ekspedīcijai uz 

Krasnojarskas, Omskas apgabaliem.  
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Fonds “Sibīrijas bērni” ir dibināts 2001.gadā ar nolūku apzināt un pieminēt 

1941.gadā un 1949.gadā uz Sibīriju izsūtītos bērnus. Fonds pa šiem gadiem ir 

intervējis vairāk kā tūkstoti cilvēkus visos Latvijas novados, izveidojuši 18 

dokumentālās filmas, izdevuši vairākas grāmatas. Fonds katru gadu organizē 

braucienus uz Sibīriju. 
 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt finansējumu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā no atbalsta 

fonda nodibinājumam Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas 

bērni”, reģ.Nr.40008057169, konferences, koncerta, bērnu zīmējumu un sacerējumu 

konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai, 

ekspedīcijas uz Krasnojarskas, Omskas apgabaliem organizēšanai.  

 

 

 

 

3/13. 

Par  biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma  izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2021.gada 18.janvārī saņemts  biedrības “Mālpils zivīm”  

pieteikums  (reģ.Nr.21/67-S) par  finansējuma  piešķiršanu  2021.gadā.    

2020.gada 26.jūnijā Mālpils novada dome ar biedrību “Mālpils zivīm” ir noslēgusi 

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

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

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

remontu un atjaunošanu. 

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

noteikumu “ Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir  finansējumu biedrībām 

un nodibinājumiem”  7.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

Atbalstīt biedrību „Mālpils zivīm”, piešķirot  finansējumu  2000 EUR (divi tūkstoši 

euro) apmērā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem Mālpils novada dabas taku 

uzturēšanai. 
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3/14. 

Par investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi- Pilskalni pārbūve” iesniegšanu 

 un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-

2025.gadam Investīciju plānu 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta 

infrastruktūras uzlabošanai jau 2020.gadā bija plānota 3 grants ceļu atjaunošana 

novadā. Ņemot vērā, ka šīs pārbūves finansēšanai bija iespējams piesaistīt ierobežotu 

Eiropas Savienības fondu finansējumu, turklāt bija būtiski ierobežojumi aizņēmumu 

saņemšanai no Valsts kases, grants ceļa Baņģi - Pilskani pārbūve netika uzsākta. Lai 

īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams 

aizņēmums Valsts kasē.   

Projektā  “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve”  paredzēts  atjaunot  3,346 km 

grants ceļa. Plānotās izmaksas, saskaņā ar tehniskā projekta kontroltāmi  ir 

451 865.45 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 78 422,93 EUR. 

Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts ar būvniecības lietas 

Nr.BIS-74863-163 un uzsākta iepirkumu procedūra, būvdarbus ir paredzēts uzsākt  

jūnija mēnesī, valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju 

projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra 2021.gadā  ir ne mazāk kā 

100 procenti, Pārbūves  darbi  jāveic  7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts vismaz 71 865,45 EUR 

apmērā (16%), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 

380 000,00 EUR apmērā. Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo 

saistību apmēru, sasniedzot 10% no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. 

2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par  kritērijiem 

un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.apakšpunkts nosaka, ka 

pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, ja investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības 

attīstības programmas investīciju plānā un atbilst šādam mērķim –  pašvaldības 

transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes 

drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti 

ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) 

attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par 

transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-

Pilskalni pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 451 865,45 EUR  apmērā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 11.februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai”  3.1.2.apakšpunkta,   
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Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanu 

un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta  

pieteikumu. 

2. Projekta kopējais finansējums 451 865,45 EUR, nepieciešamais aizņēmums ir 

380 000,00 , Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 71 865,45 EUR. 

3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada novembris. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

projekta realizāciju saistītos dokumentus. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.   

 

 

        

3/15. 

Par Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna 

 konstatējumu daļas apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - Likums) 3.panta 

pirmā daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā 

iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra 

noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, 

apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos. 

Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un 

kārtību, kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā. 

Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo 

teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671), 2020.gada 

17.decembrī veikti grozījumi, papildinot noteikumus ar 23.punktu, kas noteic, ka 

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības 

atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 

euro, un līdz 2021.gada 1.martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju 

skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021.gada 1.janvāri. Sagatavojot 

jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās 

pašvaldības izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. 

Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa 

informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

Tādējādi ir secināms, ka arī Mālpils novada pašvaldībai kā apvienojamajai 

pašvaldībai ir pienākums sagatavot reorganizācijas plāna konstatējumu daļu atbilstoši 

MKN - 671  I. un II.nodaļas nosacījumiem.  
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Atbilstoši MKN-671 23¹.punktam, kas noteic, ka Administratīvi teritoriālās 

reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās 

sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā, 2021.gada 1.februārī Siguldas 

novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija pieņēma lēmumu “Par Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punktu” (prot. Nr. 2, 4.§), paredzot: 1) Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 2.pielikumā uzrādīt informāciju no grāmatvedības 

uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un 4.kolonnu 

“galvenā lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību; 2) Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 3.pielikumā III. Īstermiņa saistības uzrādīt no 

grāmatvedības uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 

31.decembri. 

Atbilstoši iepriekš minētajam, Mālpils novada pašvaldības Finanšu un Attīstības 

daļas speciālisti ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo 

informāciju. 

Atbilstoši MKN-671 7.punktam Mālpils novada pašvaldība, lai sagatavotu 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, ir tiesīga piesaistīt zvērinātu revidentu. 

Mālpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas daļas speciālisti, sagatavojot 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, nav piesaistījuši zvērinātu revidentu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu un mantas  izšķērdēšanas  novēršanas likuma 

2. un 3.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” I. un II. nodaļu, 23.un 23¹.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

    1.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu: 

1.1. Mālpils novada pašvaldības institūcijas (1.pielikums); 

1.2. Mālpils novada pašvaldības manta (2.pielikums): 

1.2.1. Būves (2.pielikums – 1.- 4.saraksts), (1 SAC. - 2SAC.saraksts); 

1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 5.saraksts); 

1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 6.- 7.saraksts); 

1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums -8.-14.saraksts),(3SAC.-5SAC.saraksts); 

1.2.5. Nepabeigtā celtniecība (2.pielikums – 15.saraksts); 

1.3. Mālpils novada pašvaldības saistības (3.pielikums): 
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1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības: 

                      1.3.1.1. Aizņēmumi (3.pielikums – 1.tabula, 1.tabula SD); 

                      1.3.1.2. Galvojumi   (3.pielikums – 2.tabula, 2.tabula SD); 

                      1.3.1.3. Citas ilgtermiņa saistības (3.pielikums – 3.tabula, 3.tabula SD); 

1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti: 

1.3.2.1.Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā                

(3.pielikums - 4.tabula, 4.tabula SD);  

                     1.3.2.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta 

                     (3.pielikums – 5.tabula, 5.tabula SD); 

1.3.3. Īstermiņa saistības (3.pielikums – 6.tabula, 6.tabula SD). 

      2. Piecu darbdienu laikā publicēt šo lēmumu un reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē. 

      3.  Piecu darbdienu  nosūtīt šo lēmumu un   reorganizācijas plāna konstatējumu 

daļu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Siguldas novada 

pašvaldībai. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja                               S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 


