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SĒDES P R O T O K O L S Nr.11 
 

Mālpils novada Mālpilī      25.11.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 
 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 

 
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 
3. Par adreses precizēšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu. 
5. Par nekustamā īpašuma iegādi. 
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
7. Par lēmuma precizēšanu. 
8. Par dāvinājuma pieņemšanu. 
9. Par izslēgšanu no privatizācijas reģistra. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Mālpils novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu. 
12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu. 
13. Par izglītības programmas saskaņošanu. 
14. Par pārtarifikāciju saskaņošanu. 
15. Par izmaiņām amatu sarakstā. 
16. Par piešķirtā atvaļinājuma pārcelšanu novada domes 

priekšsēdētājam. 
17. Par prioritāro Mālpils novada autoceļu saraksta apstiprināšanu. Mālpils 

novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 
18. Par Mālpils novada pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju 

apstiprināšanu Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķu 
sasniegšanai. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
  
Sēdi protokolē lietvede Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Solvita Strausa, Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Māra Ārente, 
Agnese Hildebrante, Leontina Amerika 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova;  
Lietvede Jolanta Epalte; 
Izglītības speciāliste Anita Sārna; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
 
 
Nav ieradušies deputāti – 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ; 
Aleksandrs Lielmežs – slimības dēļ; 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ. 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
19. Par transporta piešķiršanu. 
 
 
  



11/1. 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 16. septembrī reģistrēts 
(reģ.Nr.453) SIA “Antaris’’ iesniegums, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Pirts iela 5”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 0276, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0276, 
kuru izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Marina Tereško (sertifikāta sērija 
BA Nr.528). 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2011. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, 2009. gada  
3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pirts iela 5”, 
kadastra Nr. 8074 003 0276, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0276, kuru izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Marina Tereško 
(sertifikāta sērija BA Nr.528). 
1.2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 0.2334 ha platībā – piešķirt adresi 
Enerģētikas iela 2, Mālpils, Mālpils novads.  
1.3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 0.2334 ha platībā – noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve (NĪLM 
kods 0801). 
1.4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 0.2535 ha platībā – saglabāt adresi 
Pirts iela 5, Mālpils, Mālpils novads.  
1.5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 0.2535 ha platībā - saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve (NĪLM 
kods 0801). 
 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 10. novembrī reģistrēts (reģ.Nr.585) SIA 
“LV Meži” pilnvarotās personas SIA “Novadmērnieks” iesniegums, kurā lūdz 
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Aplīkas”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 005 0402, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0402, kuru izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja 
Māra Marhele (sertifikāta sērija BA Nr.356). 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2011. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 2009. gada 3. novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 
2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas kārtība”,  



 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
2.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Aplīkas”, 
kadastra Nr. 8074 005 0402, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
005 0402, kuru izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Māra Marhele 
(sertifikāta sērija BA Nr.356). 
2.2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 4.3 ha platībā - saglabāt nosaukumu 
“Aplīkas”, Mālpils novads.  
2.3. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 – 4.3 ha platībā – noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
2.4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 10.7 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
“Lejas Aplīkas”, Mālpils novads.  
2.5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 10.7 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
 
 

11/2. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 2. oktobrī (reģ. Nr.574) saņemts M.L. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0120, “Ādmiņi”, Mālpils novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0120, kopplatība 4.1 ha, 
daļas ar platību 2.5 ha nomu. Iznomātā zeme tiks izmantota lauksaimniecības 
vajadzībām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par 
publiskas personas zemes nomu”, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr.8074 003 0120, “Ādmiņi”, Mālpils novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0120, kopplatība 4.1 ha, daļas ar platību 2.5 
ha nomu. 
2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

11/3. 
Par adreses precizēšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Veicot kadastra datu salīdzināšanu, tika konstatēts, ka uz pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0147 
”Vecliepas”, Mālpils novads, esošā mājīpašuma ēkām (dzīvojamā māja un 



piecas palīgēkas), kuras ir I.F. (1/2 daļa) un B.L. mantinieces I.R. (1/2 daļa) 
tiesiskajā valdījumā, ir atšķirīgas adreses un nepieciešams precizēt 
mājīpašumam adresi, kura noteikta ar Mālpils novada domes 2010.gada 29. 
oktobra lēmuma Nr. 11/3 30. punktu. 
 
Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta astoto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2010.gada 29. septembra lēmuma Nr. 11/3 
30. punktu, nosakot mājīpašumam, kurš sastāv no dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0147 001 un četrām palīgēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 8074 004 0147 002, 8074 004 0147 003, 8074 004 0147 004,  
8074 004 0147 005,  vienotu adresi “Vecliepas”, Mālpils novads. 

 
 

11/4. 
Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2015. gada 16. novembrī (reģ. Nr.592) saņemts 
K. R.  iesniegums, kurā lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
zemes vienības daļai ar platību 0.48 ha, par kuru 2013. gada  
6. decembrī ar Nr.80/13 noslēgts zemes nomas līgums ar apbūves tiesībām 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpils novads, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0728. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punkta 2. apakšpunktu, 
lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienības 
daļai vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai. 

Augstāk minēto noteikumu 7. punkts nosaka, ka zemes vienības daļai 
noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas 
mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes 
vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes 
vienībai.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0728 agrāk 
noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), kas neatbilst 
spēkā esošajam teritorijas plānojumam, jo zemes vienība atrodas Mālpils 
ciema individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 
496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punkta 2. 
apakšpunktu un 17. punkta 6. apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpils novads, zemes vienības 
daļai ar kadastra apzīmējumu 8074003 0728 8001 un platību 0.48 ha 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#n2.2
http://likumi.lv/doc.php?id=139503#n2.2


nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Kalna 
Zīlēni”, Mālpils, Mālpils novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80740030728, kopplatība 1.51 ha, nosakot dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: 

2.1. 0.48 ha - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(NĪLM kods 0600). 

2.2. 1.03 ha - Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem 

(NĪLM kods 0502). 

 

 
11/5. 

Par nekustamā īpašuma iegādi. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2015. gada 29. oktobrī (reģ. Nr.568) saņemts 

M.O. un  A.K. iesniegumi, kuros piedāvā pašvaldībai izskatīt iespēju 
iegādāties  nekustamo kopīpašumu Mālpils ciema teritorijā “dzēsts”, Mālpils, 
Mālpils novads. 

Nekustamais īpašums “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 003 0105 ar kopplatību 5,100 ha  sastāv no divām zemes vienībām: 

1) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0105, platību 4.000 ha; 
2) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0106, platību  1.100 ha. 

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu “dzēsts” ir nostiprinātas Rīgas 
rajona zemesgrāmatu nodaļas Mālpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 181 – 
A.K. 1/2 dala un M.O.1/2 daļa. 

Zemes vienību robežas ir noteiktas ar ierādīšanas metodi 1995. gada 
4. septembrī. Īpašuma kadastrālā vērtība – 4 061 euro. Īpašnieka piedāvātā 
cena  par visu īpašumu - 20 000 euro, paredzot vienojoties noteikt citu cenu. 

 
Atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada Teritorijas plānojumam 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0105, platību 4.000 ha 
plānotais izmantošana – publiskās apbūves teritorija. 

Robežojas ar pašvaldības īpašumā/ valdījumā esošajām zemēm: 
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0368, 
Vecpils iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0663, 
Mergupes iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0803, 
Sprīdīšu iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0789. 

Zemes vienības kadastrālā vērtība 3 153 euro. 
 
 Atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada Teritorijas plānojumam, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0106, platību 1.100 ha, 
atrodas dabas apstādījumu teritorijā. 

Robežojas ar pašvaldības valdījumā esošajām zemēm: 
Alejas iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 80740030773, 
Pilskalna iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0772, 
Mergupes iela, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0803. 

Zemes vienības kadastrālā vērtība 908 euro.  
 
 



Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldība var 
iegūt  nekustamo īpašumu, kurš nepieciešamas autonomo funkciju veikšanai.    

 Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17. punkts nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums uzliek par pienākumu pašvaldībām likumīgi rīkoties ar 
finanšu līdzekļiem un mantu, nepieļaujot nelietderīgu izmantošanu un 
izšķērdēšanu. Likuma 3. pants nosaka, ka: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi 
sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu un manta 
iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu. 

Likuma 8. pants nosaka aizliegumu iegādāties īpašumā vai lietošanā 
mantu par paaugstinātu cenu.  

Dome atzīst, ka nekustamais īpašums “dzēsts” nav nepieciešams 
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3. panta 3. punktu, 8.pantu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Neiegādāties nekustamo īpašumu “dzēsts”, Mālpilī, Mālpils novadā. 
 

 
11/6. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
  
 
Mālpils novada domē 2015. gada 20. novembrī saņemts (Reģ.Nr.603) M.Ž. 
iesniegums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ozolu iela 5, Mālpils, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 0194, kopplatība 15.30 ha, sastāvošu no trīs 
zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0196, platību 13.50 ha; 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0194, platību 0.60 ha un ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0195, platību 1.20 ha, par kuru īpašuma tiesības 
nostiprinātas ar ierakstu Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.473, 
 1) atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0196, platību 
13.50 ha, 
2) sadalot zemes vienību 8074 003 0194, platība 0.60 ha, atdalot zemes 
gabalu ar aptuveno platību 0.30 ha. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2009. gada 3. novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas noteikumi”, un 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ:  
 



1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ozolu iela 5, Mālpils, Mālpils novads, 
kopplatība 15.30 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0196, platību 13.50 ha. 
2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai dalīto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 
1) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101) - 8.50 ha, 
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201) - 5.00 ha. 
3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu Pīpeņu iela 5, Mālpils 
novads. 
4. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Ozolu iela 5, Mālpils, Mālpils novads 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0194, platību 0.60 ha, 
atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 0.30 ha, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. 
5. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
 
 

11/7. 
Par lēmuma precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
2015. gada 28. oktobra sēdē ar lēmuma Nr. 10/6 2. punktu, pašvaldībai tika 
piekritināta ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Sniedzes iela 3, 
Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0864, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0864, platību 0.1722 ha. Izvērtējot šo 
lēmumu, Valsts zemes dienests konstatē, ka par šo zemes vienības daļu nav 
izbeigtas lietošanas tiesības Mālpils patērētāju biedrībai, tāpēc nepieciešams 
precizēt 2015.gada 28. oktobra sēdes lēmuma Nr. 10/6 2. punktu. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Izteikt Mālpils novada domes 2015. gada 28. oktobra sēdes lēmuma Nr. 10/6 
2. punktu sekojošā redakcijā: 
 
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības KS “Mālpils patērētāju biedrība” uz 
nekustamā īpašuma, Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0864, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0864, 
platību 0.1722 ha, ½ daļu; 
2.2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0864, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0864, platību 0.1722 ha, ½ daļa piekrīt pašvaldībai. 

 
 

11/8. 
Par dāvinājuma pieņemšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
  

Mālpils novada domē 2015.gada 26.oktobrī saņemts M.K. pilnvarotās 
personas V.K. iesniegums (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu pieņemt 
dāvinājumā dzīvokļa īpašumu “dzēsts”, Mālpilī, Mālpils novadā, (turpmāk – 



Dzīvokļa īpašums), kurš iepriekš piederēja L.M., ar nosacījumu, ka Mālpils 
novada pašvaldība nodrošinās L.M. ievietošanu Mālpils sociālās aprūpes 
centrā un segs visus ar viņas uzturēšanu saistītos izdevumus. 

Dome konstatē, ka 
1) Dzīvokļa īpašums pieder M.K. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Daiņa Šaicāna 2005.gada 
9.decembra lēmumu, par ko Mālpils novada zemesgrāmatā atvērts 
nodalījums Nr. 585 - 6. 

2) Zemesgrāmatā nostiprinātas divas atzīmes – noteikts aizliegums bez 
L.M. rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt un 
apgrūtināt ar lietu tiesībām, un L.M. nostiprināta dzīvokļa tiesība līdz 
mūža galam. 

3) Iesniegumam pievienots L.M. 2015.gada 21.oktobra nostiprinājuma 
lūgums ar lūgumu dzēst par labu viņai nodalījumā nostiprinātos 
apgrūtinājumus, bet tikai tajā gadījumā, ja minētais Dzīvokļa īpašums 
tiek dāvināts Mālpils novada pašvaldībai, un Mālpils novada pašvaldība 
nodrošinās L.M. ievietošanu Mālpils sociālās aprūpes centrā un segs 
visus ar L.M. uzturēšanos saistītos izdevumus. 

4) Saskaņā ar izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, 
Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība uz 2015.gada 9.novembri ir 7129 
eiro.  

5) Dzīvokļa īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa 47,4 m2 kopplatībā un 
474/5899 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes 
kopīpašuma. 

6) Pēc pašvaldības SIA “Norma K” sniegtās informācijas, Dzīvokļa 
īpašums ir apgrūtināts ar komunālo maksājumu parādu 124,85 eiro 
apmērā. 

7) L.M. ir pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieku un kura 
veselības stāvokļa dēļ patstāvīgi nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības. M.K. ir noslēdzis līgumu par ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu Līgatnes novada sociālā dienesta 
Līgatnes novada sociālās aprūpes centrā, kurš šī gada beigās tiks 
reorganizēts.  

8) Dome un Sociālais dienests 2015.gada 16. novembrī veica Dzīvokļa 
īpašuma apsekošanu un konstatēja, ka Dzīvokļa īpašums ir labā 
tehniskā stāvoklī un atbilst pašvaldības vajadzībām pēc brīva 
dzīvojamā fonda, jo dzīvokļu rindā reģistrētas 17  ģimenes. 

Dome atzīst, ka pašvaldībai būtu lietderīgi iegūt īpašumā 2-istabu dzīvokli, 
lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un atzīst, ka 
pašvaldības pienākums ir sniegt nepieciešamo sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, t.sk., veco ļaužu nodrošināšana ar 
vietām pansionātos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Dome, 
balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu – “dzēsts”, sastāvošu no 
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,4 m2, daudzdzīvokļu mājas un 
zemes kopīpašuma 474/5899 domājamām daļām, kadastra Nr. 8074 
900 0092, kas atrodas “dzēsts”, Mālpilī, Mālpils novadā, no M.K., 
personas kods “dzēsts”, ar uzlikumu par labu trešajai personai – 
pienākumu nodrošināt L.M. personas kods “dzēsts”, ievietošanu 



Mālpils sociālās aprūpes centrā, sedzot visus ar viņas uzturēšanu 
saistītos izdevumus.  

2. Uzdot izpilddirektoram slēgt dāvinājuma līgumu ar M.K. 
 

 
11/9. 

Par izslēgšanu no privatizācijas reģistra. 

Ziņo: S. Strausa 
 
           Mālpils novada dome ir uzsākusi atsavināšanas procesu pašvaldībai 
piederošiem nekustamajiem īpašumiem “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 
0845, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0845, kopplatība 0.1385 ha un “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 
0846, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0846, kopplatība 0.3539 ha. Nekustamie īpašumi, saskaņā ar Mālpils 
pagasta padomes 2006.gada 20.decembra sēdes Nr.19 lēmuma Nr. 19/30 2. 
punktu un 3. punktu, ir iekļauti Privatizācijas reģistrā ar reģistrācijas Nr.369 un 
Nr.570.  
 

Pamatojoties uz uzsākto atsavināšanas procesu, kas uzsākts saskaņā 
ar Mālpils novada domes 2015.gada 28.oktobra sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 10/7 
punktu 1.1 un lēmuma Nr. 10/7 punktu 2.1, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Privatizācijas reģistrā ierakstu par zemesgabalu ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0845 un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0846 atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro 
daļu, izslēdzot tos no reģistra. 

 
 

11/10. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē no pirmās grupas invalīdes V.M.saņemts iesniegums 
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2015. un 
2016.gadā    par  nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi zemes vienībās ar 
kadastra apzīmējumiem 8074 005 0453 un 8074 005 0454, kura netiek 
izmantota saimnieciskajā darbībā,    03.11.2015. iesniegums ar reģ.Nr.  575, 
kuram pievienota  V. M. invalīda apliecības kopija, apliecības Nr. 1145060 
derīguma termiņš no 09.04.2015. līdz 02.03.2016.  

   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 atvieglojumu piešķiršanas 
un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 

 



Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1.1.,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā pirmās 
grupas invalīdei V.M., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese: 
“dzēsts ”, Sidgunda, Mālpils  novads,  LV-2152,  par nekustamā īpašuma  
“dzēsts”  zemi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 0453 un 
8074 005 0454   2015.gadā  laika periodā no aprīļa līdz decembrim un 
2016.gadā janvāra un februāra mēnešos. 
 
 2. Mālpils novada domē 2015. gada 19. novembrī ar Nr.600 reģistrēts V.C. 
iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 
Iesniegumā norādīts, ka ģimene reģistrēta Mālpils novada domes daudzbērnu 
ģimenes reģistrā un tam pievienoti sekojoši dokumenti (kopijas): 29.09.2015. 
izziņa par daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu uz laiku no 01.09.2015. 
līdz 31.08.2016., 28.09.2015. izziņa-apliecinājums, ka O.M.C. 
2015./2016.mācību gadā ir RTU mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātes pilna laika dienas nodaļas 2.kursa students, 19.11.2015. izdrukāta 
pamata informācija no V.C. algas nodokļu grāmatiņas, kas apliecina, ka 
O.M.C. ir viņa apgādājamā persona, kamēr viņš turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības apgūšanu, bet ne ilgāk kā 
līdz 24 gadu vecumam. 

  Mālpils novada dome 2011. gada 26. janvāri 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 atvieglojumu piešķiršanas 
un iesniegumu izskatīšanas kārtību. Minēto noteikumu punktā 2.3. noteikts, 
ka atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa 
summas ir tiesīgi saņemt vecāki, kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērnu, kuri 
mācās un atrodas minēto personu apgādībā. 

 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.3.: 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
2.1. Piešķirt V.C., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: 
„dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25 % apmērā par nekustamo īpašumu „dzēsts” par 2015. gadu 
un 2016.gada 1.pusgadu. 

 
11/11. 

Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Mālpils novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada dome, izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par 
Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, saskaņā ar 



kura nosacījumiem Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 
vieta tiek noteikta Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21. un 45.pantu,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr 9. „ Par 

Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”  
(Lieta Nr. 1-01.1); 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju 
darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav 
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt 
saistošos noteikumus Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis” un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc tam tos publicējot arī 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.malpils.lv un nodrošinot  saistošo noteikumu 
pieejamību Mālpils novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs; 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Mālpils novada domes 
izpilddirektoram Agrim Bukovskim. 
 
 

11/12. 
Par finansiāla atbalsta sniegšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 13. novembrī saņemta nodibinājuma 
“Fonds Sibīrijas bērni” vēstule ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu projektiem 
- izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, 
dokumentālās filmas “Tēvi tur” izveidošanai, kā arī sacerējumu un zīmējumu 
konkursa organizēšanai. 

Fonds “Sibīrijas bērni” ir dibināts 2001. gadā ar nolūku apzināt un 
pieminēt 1941. gadā izsūtītos bērnus. Fonds ir izveidojis 14 dokumentālās 
filmas, izdevis grāmatu “Sibīrijas bērni” latviešu, angļu un krievu valodās. 
Fonds katru gadu organizē ekspedīciju un Sibīriju. 2016. gada 14. jūnijā LTV 
pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Tēvi tur”, par Kazahstānas, Vorkutas 
un Permas 36 nometnēm. Tiek gatavots apjomīgs audiovizuāls projekts 
“Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, kas tiks demonstrēts Latvijas skolās un 
bibliotēkās. 2016. gada sākumā tiks izsludināts zīmējumu un sacerējumu 
konkurss par 1941. gada deportāciju.  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Sniegt finansiālu atbalstu Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”, konkrētu 
summu piešķirt, sastādot  2016.gada budžetu. 
 
 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/


11/13. 
Par izglītības programmas saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

19.11.2015. saņemts Mālpils internātpamatskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.602) par jaunā redakcijā izteiktas profesionālās 
pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” saskaņošanu. 
Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un uz 
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Saskaņot profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas 
pakalpojumi”, izglītības programmas kods 22811021 (pielikumā). 
 
 

 
11/14. 

Par pārtarifikāciju saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Izskatot sagatavotos Mālpils novada vidusskolas vispārējās izglītības 
pedagogu pārtarifikācijas sarakstu un Mālpils novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” pedagogu pārtarifikācijas sarakstu, pamatojoties uz 2009. 
gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 9.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu 
(pielikumā). 
2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
pedagogu pārtarifikācijas sarakstu (pielikumā). 

 
 

11/15. 
Par izmaiņām amatu sarakstos. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Izskatot novada domē saņemto sporta kompleksa vadītāja V.Mihelsona 
iesniegumu, kurā lūgts no 2016.gada 1.janvāra izdarīt izmaiņas sporta 
kompleksa amatu sarakstā, palielinot amata vienībai Medmāsa slodzi,  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
 



1.1. Palielināt sporta kompleksa amata Medmāsa slodzi no 0,8 uz 1(vienu) 
pilnu likmi ar 2016.gada 1.janvāri. 
 
2. Izskatot novada pašvaldības izpilddirektora Agra Bukovska priekšlikumu 
par nepieciešamību palielināt amata vienībai Saimnieciskās darbības 
sekmēšanas daļas vadītājs slodzi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
2.1. Palielināt amata Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas vadītājs 
slodzi no 0,3 uz 0,7 likmēm ar 2015.gada 1.decembri. 
2.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2015.gadam” Pielikuma Nr.11 punktu Nr.21  un ar 
2015.gada 1.decembri izteikt tos šādā redakcijā: 
 

Nr.p
.k. 

Amata 
nosaukums 

Slo-
dze 

Saimes 
(apakšsaimes
) nosaukums 

Līmeni
s 

Mēnešalg
u grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2015.gada
m EUR 

Piezīmes 

21. 

Saimnieciskās 
darbības 
sekmēšanas 
daļas vadītājs 

0.7 
23.Klientu 
apkalpošana 

IIA 6 1 360  

 
 
 

11/16. 
Par piešķirtā atvaļinājuma pārcelšanu novada domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Ar 2015.gada 28.oktobra novada domes sēdes Nr.10 lēmumu Nr.18 
domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam no 2015.gada 2.novembra 
līdz 19.novembrim tika piešķirts ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums. 
No 2015.gada 19.oktobra domes priekšsēdētājam ir darbnespēja un tika 
izsniegta darbnespējas lapa A. No 2015.gada 29.oktobra darbnespēja 
turpinās un ir atvērta darbnespējas lapa B. Darba likuma 151.panta trešā daļa 
paredz: Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina 
darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā.  

 
Pamatojoties uz Darba likuma 151.panta trešo daļu, Dome, balsojot ar 6 
balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  M. Ārente, A.Hildebrante, 
L. Amerika), NOLEMJ: 

 
1. Pārcelt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam 
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – 13 (trīspadsmit) darba dienas pēc 
darbnespējas lapas B noslēgšanas. 
2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu izdot rīkojumu par 
ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma pārcelšanu. 

 
 



 
11/17. 

Par prioritāro Mālpils novada autoceļu saraksta apstiprināšanu Mālpils 
novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 593 „Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (apstiprināti 13.10.2015.) 7. 
punktu un 31. punktu, un atbalstot vietējos mazos un vidējos uzņēmējus 
(MVU) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta 28. punktu, 
apstiprināt prioritāros autoceļus Mālpils novada uzņēmējdarbības izaugsmes 
un vides uzlabošanai: 

1. Sidgundas ciema Rikteres iela (uzņēmuma SIA Ala Lignea interesēs). 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1. Uzdot izpildinstitūcijai:  
1.1. izstrādāt vai aktualizēt rekonstruējamo ceļu tehniskos projektus; 
1.2. līdz 2015. gada 10. decembrim organizēt tikšanos un parakstīt 
vienošanos ar ieinteresētajiem uzņēmējiem par sadarbību ceļu 
rekonstrukcijas projektā. 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 
Agrim Bukovskim. 
 
 

11/18. 
Par Mālpils novada pašvaldības grants ceļu atlases kritēriju 

apstiprināšanu Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķu 

sasniegšanai. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā” 8. punktu un 9. punktu, pašvaldība ar Domes 
lēmumu nosaka atlases kritērijus pašvaldības grants autoceļiem, kas tiek 
izvēlēti pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projekta  par pašvaldības autoceļu pārbūvi Mālpils novada teritorijā (turpmāk 
– projekta) ietvaros. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 



1. Apstiprināt projektā ietvertos atlases kritērijus pašvaldības grants 
autoceļiem, prioritāti piešķirot tiem ceļu objektiem, kas ražotājiem 
nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražošanai un pārstrādei) un 
integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie 
uzņēmējdarbības objektiem ELFLA pasākuma „Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros: 

1.1. Uzņēmēju (ZS, IK, IU, SIA) skaits, kuru darbība skar konkrēto ceļu;  
1.2. Liellopu vienību skaits uz 1 km rekonstruējamā ceļa posma, 
saimniecībās, kurām konkrētais ceļa posms nodrošina piekļuvi; 
1.3. Mājsaimniecību un/vai fermu skaits uz 1 km rekonstruējamā ceļa 
posma, kurām konkrētais ceļa posms nodrošina piekļuvi; 
1.4. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros uz 1 km 
rekonstruējamā ceļa posma, kas nodrošina piekļuvi šīm platībām; 
1.5. Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis; 
1.6. Rekonstruējamā autoceļa posms nodrošina loģistiku novada 
teritorijā esošajiem uzņēmējiem. 

2. Uzdot izpildinstitūcijai līdz 2015. gada 10. decembrim organizēt publiskās 
apspriedes ar vietējiem uzņēmējiem un apkopot apspriedes rezultātus: 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 
Agrim Bukovskim. 

 
11/19. 

Par transporta piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2015. gada 25. novembrī saņemts invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valdes locekles Ingrīdas Muraško 
iesniegums ar lūgumu sniegt un apmaksāt transporta pakalpojumu Invalīdu 
un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” Starptautiskajai invalīdu dienai un 
projekta “Kopā varam vairāk” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056) 
noslēguma prezentācijai veltītā pasākuma dalībnieku nokļūšanai no dzīves 
vietām uz pasākumu un atpakaļ 2015. gada 3. decembrī.  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (S. Strausa, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A.Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Nodrošināt un apmaksāt transportu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
“Notici sev!” Starptautiskajai invalīdu dienai un projekta “Kopā varam vairāk” 
(Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056) noslēguma prezentācijai veltītajā 
pasākumā no atbalsta fonda līdzekļiem. 
 
 
Sēdes vadītāja: 
Domes priekšsēdētāja vietniece     S. Strausa  
 
 
Protokoliste:  
Lietvede        J. Epalte 
 
30.11.2015. 


