
 
MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.7 
 

Mālpils novada Mālpilī      29.07.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 17.30 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

6. Par nodokļa parāda dzēšanu. 

7. Par publisku pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšanu. 

8. Par deleģējuma līguma slēgšanu par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas uzturēšanu. 

9. Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projekta izstrādē un 

īstenošanā. 

10. Par atbalsta sniegšanu Ukrainai. 

11. Par RTU Būvzinātnes centra piedāvāto līguma projektu. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
  
Sēdi protokolē: lietvede Jolanta Epalte 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Māra Ārente, Valts 
Mihelsons, Linards Ligeris, Rolands Jomerts, Agnese Hildebrante, Leontina 
Amerika. 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Andris Apsītis –pamatdarba dēļ. 
 
 



 
Administrācijas darbinieki –  

 
Lietvede Jolanta Epalte; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Nodokļu administratore – iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis; 
P/A „Mālpils sociālais dienests” direktore Olga Volosatova 
Speciāliste izglītības jomā pašvaldībā Anita Sārna. 
 

 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
  
12. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņošanu. 
13. Par pašvaldības transporta piešķiršanu. 
  



 
 

 
7/1.  

Par zemes nomas līgumu slēgšanu . 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 29. jūnijā (Reģ. Nr.346) saņemts V.L. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259 un kopplatību 3.92 
ha daļas ar platību 0.09 ha nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1.1 Slēgt zemes nomas līgumu ar V.L.  par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi” ar kadastra Nr.8074 003 0250, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, ar kopplatību 3.92 ha, daļas 
ar platību 0.09 ha nomu.  
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 30. jūnijā (Reģ. Nr.347) saņemts  
V.D. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads,  kadastra Nr.8074 
005 0541,  zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 005 0541, kopplatība 
0.94 ha, 1/3 domājamās daļas ar platību 0.3133 ha, nomu. 
 
Uz zemes vienības atrodas triju dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi “dzēsts”, 
Mālpils novads, LV-2152, kurā esošie dzīvokļi ir privatizēti atbilstoši likumam 
„Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Dzīvokli 
Nr. 1 triju dzīvokļu mājā V.D. mantojusi atbilstoši Mantojuma apliecībai Nr. 
1241. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.D. par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads,  kadastra Nr.8074 005 0541, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 005 0541, kopplatība 0.94 ha, 1/3 
domājamo daļu ar platību 0.3133 ha nomu. 
2.1. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 1. jūlijā (Reģ. Nr.348) saņemts S.E. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, kopplatība 3.92 ha, 
daļas ar platību 0.03 ha nomu,  mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 



 
3.1 Slēgt zemes nomas līgumu ar S.E. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259,  kopplatību 3.92 ha, daļas 
ar platību 0.03 ha nomu.  
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 
4. Mālpils novada domē 2015. gada 10. jūlijā (Reģ. Nr.364) saņemts M.O. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, ar kopplatību 4.19 
ha, daļas ar platību 0.06 ha nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
4.1 Slēgt zemes nomas līgumu ar Modri Ozolu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, ar kopplatību 4.19 
ha, daļas ar platību 0.06 ha nomu.  
4.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 

7/2.  
Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 26. jūnijā (Reģ. Nr.343) saņemts E.K. 
iesniegums, kurā viņš lūdz izbeigt zemes nomas līgumu Nr.34/10 par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra 
Nr. 8074 003 0250, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, 
ar kopplatību 3.92 ha, daļas ar platību 0.09 ha  nomu.  
 
Zemes nomas līgums Nr.34/10 tika noslēgts 2010. gada 26. maijā un ir spēkā 
līdz 2015. gada 31. decembrim. 
 
Nomas maksa par tekošo gadu ir veikta. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, un saskaņā ar nomas līguma Nr.34/10 
7.2 punkta otro daļu, kurā teikts, ka līgumu var pārtraukt pirmstermiņa pēc 
abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 34/10 ar E.K. par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Tehnikuma Mazdārziņi, kadastra Nr. 8074 003 0250, 



zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, ar kopplatību 3.92 
ha, daļas ar platību 0.09 nomu ar 2015. gada 1. augustu. 
1.2. Nodokļu administratorei Mārītei Nīgrandei veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa un nomas maksas pārrēķinu. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 27. jūlijā (Reģ. Nr.373) saņemts L.J. 
iesniegums, kurā viņa lūdz izbeigt zemes nomas līgumu Nr.42/11 par 
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Brīzes”, kadastra Nr. 8074 003 
0332, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0332,  kopplatību 
0.58 ha, nomu. Zemes nomas līgums Nr.42/11 tika noslēgts 2011. gada 29. 
jūnijā un ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim. 
 
Nomas maksa par tekošo gadu ir veikta. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, un saskaņā ar nomas līguma Nr.42/11 
7.2 punkta otro daļu, kurā teikts, ka līgumu var pārtraukt pirmstermiņa pēc 
abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
2.1.Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 42/11 ar L.J. par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma Brīzes, kadastra Nr. 8074 003 0332, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0332, kopplatību 0.58 ha ar 2015.gada 
1.augustu. 
2.2. Nodokļu administratorei Mārītei Nīgrandei veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa un nomas maksas pārrēķinu. 
 
 
 

7/3.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1.Mālpils novada domē 2015. gada 8. jūlijā saņemts (reģ.Nr.357)  M.S., 
personas kods: „dzēsts”, iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „dzēsts.”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0014, kopplatība 
31.21 ha, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
006 0262, ar kopplatību 31.21 ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas 
Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.86 uz M.S.  vārda, atdalot zemesgabalu 
ar aptuveno platību 18 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Nekustamais 
īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. 
 
Pamatojoties uz 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra  
likumu „Zemes ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
  



1.1. Atļaut sadalīt M.S., personas kods: „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, 
piederošo nekustamo īpašumu „dzēsts”, Mālpils novads, kopplatība 31.21 ha, 
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0262, 
kopplatību 31.21 ha, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 18 ha, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
1.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 28. jūlijā reģistrēts (reģ.Nr.378)  D.S. 
pilnvarotās personas SIA IBIZA iesniegums, kurā lūdz atļauju sadalīt 
nekustamo īpašumu „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 003 0361, sastāvošu no 
septiņām zemes vienībām, īpašuma kopplatība 89.9 ha, atdalot trīs zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem: 
- 8074 003 0362, kopplatību 8.80 ha,  
- 8074 001 0389, kopplatību 24.40 ha, 
- 8074 001 0390, kopplatību 3.0 ha. 
 
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 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
  
2.1 Atļaut sadalīt D.S., personas kods „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 003 0361, atdalot trīs 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0362, kopplatību 8.80 
ha, 8074 001 0389, kopplatību 24.40 ha un 8074 001 0390, kopplatību 3.0 ha. 
2.2. piešķirt jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0362, kopplatību 8.80 ha, 8074 001 
0389, kopplatību 24.40 ha un 8074 001 0390, kopplatību 3.0 ha, nosaukumu 
“Mežciri”, 
2.3. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0362, 
kopplatību 8.80 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201); 
2.4. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0389, 
kopplatību 24.40 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201); 
2.5. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0390, 
kopplatību 3.0 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201). 
 
 
 
 
 

7/4.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu . 



Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 8. jūlijā reģistrēts (reģ.Nr.359) G.L. 
pilnvarotās  personas SIA Metrum iesniegums, kurā lūdz apstiprināt zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 006 0017, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0017, kuru izstrādājusi 
sertificētā zemes ierīkotāja Daiga Eglīte (sertifikāta sērija AA Nr.81). 

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 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0017, kuru izstrādājusi sertificētā 
zemes ierīkotāja Daiga Eglīte (sertifikāta sērija AA Nr.81).  
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 57.8 ha platībā - saglabāt nosaukumu 
„dzēsts”, Mālpils novads.  
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 57.8 ha platībā - saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101). 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 3.9 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
„Ziemeļi”, Mālpils novads.  
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 3.9 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
6.Projektētajai zemes vienībai Nr.3 – 8.7 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
“Žagarnieki”, Mālpils novads. 
7. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 – 8.7 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
8. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 – 9.0 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
“Saules Krasts”, Mālpils novads. 
9. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 – 9.0 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
  



 
 

7/5.  
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu . 

Ziņo: S. Strausa 
 
  Mālpils novada domē 2015. gada 17. jūnijā saņemts pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” iesniegums (reģ.Nr.331), par 
ziņu anulēšanu par  Mālpils novada domes īpašumā esošos dzīvokļos faktiski 
nedzīvojošo 18 personu deklarēto dzīvesvietu, kuram pievienotas 3 gab. 
dokumentu kopijas. Iesnieguma iesniedzējs un tajā minētās personas 
informētas rakstiski vai personīgā sarunā, ka minēto iesniegumu plānots 
izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 29.jūlijā, 
sēdes sākums pl.15.00 un novada domes sēdē š.g. 29.jūlijā, sēdes sākums 
pl.17.00. Personas aicinātas piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā 
arī, ja tādi ir, uzrādīt dokumentus un iesniegt Mālpils novada domē 
dokumentu kopijas, kas apliecina  tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
vai tās anulēšanai. 
 

Konstatēts sekojošais:  
 

1) Laikā no iesnieguma saņemšanas četras personas: „dzēsts”, ir 
deklarējušas savu jauno dzīvesvietu. 
 
 2) Informācija  no iesniegumā minētām   personām Mālpils novada domē nav 
saņemta un daļa  tām sagatavoto vēstuļu saņemta atpakaļ. Vēstulēm 
pievienots kaimiņu paskaidrojums, kurus pierakstījis Mālpils novada domes 
pašvaldības policijas inspektors Guntis Lejiņš, ka to adresāti ilgāku 
laiku/vairākus gadus savās deklarētās dzīvesvietās nav redzēti. 
 
3) Saskaņā ar pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktores 
Olgas Volosatovas sniegto informāciju, četru iesniegumā minēto personu īres 
līgumu termiņi netika pagarināti:  

„dzēsts” 
 

4) Par dzīvokli adresē:  Ķiršu iela 7-30, Mālpils, Mālpils novads. „dzēsts” 
PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē nav ziņu par šo personu uzrādīto 
deklarēšanās tiesisko pamatu. 
 
5) Par dzīvokli adresē: “Pirts māja” 2, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 
„dzēsts” rakstiski apliecinājusi īres attiecību pārtraukšanu. 
 
6) Par dzīvojamo māju adresē: “Ādmiņi”, Mālpils novads, LV-2152. Saskaņā 
ar pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas 
Volosatovas  sniegto informāciju, „dzēsts”. 
 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma, kurš stājās spēkā 2003. 
gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punktu “Atzīme, kas par personas 
reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izdarīta Latvijas 
pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka personu apliecinošā 
dokumentā, bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā Latvijā derīgā 
personu apliecinošā dokumentā un reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma 
par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu 



dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā”. Tādējādi, līdz 01.06.2003. 
izdarītais ieraksts par personas dzīvesvietu uzskatāms par pirmreizējo 
deklarāciju, kuru Mālpils novada dome nav tiesīga izvērtēt, ja tās rīcībā nav 
attiecīgu dokumentu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā Mālpils novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Norma K” iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, 

1. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Smiltnieki” 3, 
Mālpils novads, LV-2152. 

2. Anulēt ziņas par „dzēsts”  deklarēto dzīvesvietu adresē: “Smiltnieki” 1, 
Mālpils  novads, LV-2152. 

3. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Smiltnieki” 1 , 
Mālpils novads, LV-2152. 

4. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Smiltnieki” 5, 
Mālpils novads, LV-2152. 

5. Anulēt ziņas par  „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7-30, 
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

6. Anulēt ziņas par „dzēsts”  deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7-30, 
Mālpils,  Mālpils novads, LV-2152. 

7. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7-30, 
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

8. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7-30, 
Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152. 

9. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7-30, 
Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152. 

10. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Pirts māja “ 2, 
Mālpils,   Mālpils  novads, LV-2152. 

11. Anulēt ziņas par „dzēsts”  deklarēto dzīvesvietu adresē: “Pirts māja” 2, 
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

12. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Pirts māja “ 2, 
Mālpils,  Mālpils  novads, LV-2152. 

13. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē: “Ādmiņi” 4, 
Mālpils  novads, LV-2152. 

14. Anulēt ziņas par „dzēsts” deklarēto dzīvesvietu adresē:  “Ādmiņi” 4,  
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 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
 

 



7/6.  
Par nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 

 
Maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Hansa Silvesters”, reģistrācijas Nr. 40003536150, 
juridiskā adrese:  Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga,   maksātnespējas procesa 
lietas izbeigšanu 2015.gada  11.jūnijā,    Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, 
tiesas sēdes datums 05.06.2015., nolēmuma dokumenta Nr.:C2272251911, 
un saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem ar 12.06.2015. iepriekš minētais 
uzņēmums ir likvidēts. 

SIA “Hansa Silvesters” maksātnespējas procesa pasludināšanas 
datums: 06.01.2012. Tiesa: Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa. 
Maksātnespējas administrators – Ilze Bagatska, prakses vieta: Antonijas iela 
5-5, Rīga. Uz maksātnespējas pasludināšanas datumu SIA „Hansa Silvesters” 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mālpils novada domei, par kuru iesniegts 
kreditora prasījums 2012.gada 11.aprīlī, bija sekojošs: par nekustamo 
īpašumu „Aldas” - 15,79 EUR,  tam aprēķinātā nokavējuma nauda 1,26 EUR; 
par nekustamo īpašumu “Burvīši” - 78,04 EUR, tam aprēķinātā nokavējuma 
nauda 45,06 EUR.     

  LR likuma ”Par nodokļiem un nodevām” : 

 25.panta pirmās daļas 7.punktā noteikts, ka nodokļu parādus, kā 
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, dzēš 
nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra 
reģistriem; 

 25.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā 
daļā  noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

 
Pamatojoties uz Uzņēmumu reģistrā izdarīto atzīmi, ka sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Hansa Silvesters” ir likvidēta ar 12.06.2015. un likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

 
Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Hansa Silvesters”, 

reģistrācijas Nr. 40003536150, juridiskā adrese:  Krišjāņa Barona iela 62-3, 
Rīga, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Mālpils novada domei par summu 
EUR 140,15, tai skaitā, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 93,83 EUR 
un nokavējuma nauda    46,32 EUR. 

 
7/7. 

Par  publisku  pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domes izpilddirektors A.Bukovskis informē, ka 
aktualitāti iegūst jautājums par atļaujas izsniegšanu publisku pasākumu 
organizēšanai. Proti, „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likuma” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka iesniegums atļaujas saņemšanai rīkot 



publisku pasākumu pašvaldībai iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms 
plānotā pasākuma. Pašvaldība šo iesniegumu izskata 10 dienu laikā no tā 
saņemšanas dienas (šī paša likuma 7.panta pirmā daļa). Attiecībā uz 
sapulcēm, gājieniem vai piketiem likumdošanā noteikti vēl īsāki termiņi 
lēmumu pieņemšanai, proti, likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 
13.panta otrā daļa nosaka, ka pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus 
mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja 
par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija 
iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, 
gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 
stundas pirms plānotā pasākuma norises. Lēmumu pašvaldība ir tiesīga 
pieņemt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises 
dienas, bet gadījumos, kad pasākums pieteikts 24 stundas pirms tā norises, 
pašvaldība lēmumu pieņem ne vēlāk kā 6 stundas pirms pasākuma norises.  

Konstatējams, ka likumdošanā ir noteikti īsāki termiņi, nekā faktiski tiek 
sasauktas Mālpils novada domes sēdes šādu jautājumu izlemšanai. Līdz ar to 
ir nepieciešams izlemt jautājumu par Mālpils novada domes amatpersonu, 
kura būs pilnvarota atļaut rīkot publiskus pasākumus Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā vai arī aizliegt šādu pasākumu rīkošanu. 

Ievērojot augstāk teikto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas, „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likuma” 7.panta, likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 16.panta, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru A.Bukovski izsniegt atļaujas 
publisku pasākumu (kā izklaides vai svētku pasākumu, sapulču, gājienu, 
piketu) rīkošanai vai atteikt šādu atļauju izsniegšanu. 
 

 
7/8.  

Par deleģējuma līguma slēgšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas uzturēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu 
un Pārejas noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta 
pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15.panta 
pirmās daļas 2. un 14. punktu un 15.panta ceturto daļu, 21. panta pirmās 
daļas 23. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, 
Būvniecības likuma 7.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 19.08.2014. 
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 21.1. apakšpunktu, Ministru 
kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69, 79. un 81. punktu un 
Mālpils novada Domes 2012. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un 
izcenojumiem Mālpils novadā” 2.punktu, kā arī ievērojot to, ka:  

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt 
likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt 



tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, 
kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;  

b) ir nepieciešams nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, kas saistītas ar 
teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām 
nepieciešamās ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās informācijas 
uzturēšanu un administrēšanu; ielu sarkano līniju un datu bāzes uzturēšanu; 
uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības 
iestādēm nodrošināšanu, kā arī tās izsniegšanu privātpersonām, 

c) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi;  

Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
  
1. Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” (reģ. Nr. 
40003831048) uz 5 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes 
uzdevumu teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām 
nepieciešamās ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās informācijas 
bezmaksas uzturēšanu un administrēšanu; ielu sarkano līniju un datu bāzes 
uzturēšanu; uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un 
pašvaldības iestādēm nodrošināšanu, kā arī tās izsniegšanu privātpersonām, 
deleģēšanu saskaņā ar 1.pielikumu. 
 
2. Lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.  

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.  punktā 
minēto līgumu pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.  

5.  Lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas publicēt Mālpils novada pašvaldības mājas lapā 
internetā.  

 
7/9. 

Par  dalību Rīgas plānošanas reģiona projekta izstrādē un īstenošanā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk RPR) ir uzsācis darbu pie projekta 
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” izstrādes Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 
pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros.  

Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz 
personai, kas nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot 
mājās vai ģimeniskā vidē. Deinstitucionalizācijas procesa vadīšanu reģiona 
līmenī nodrošina plānošanas reģioni, organizējot pašvaldību sadarbību 



sociālo pakalpojumu plānošanā un sniegšanā, lai kvalitatīvi sociālie 
pakalpojumi iedzīvotājiem būtu pieejami neatkarīgi no pašvaldības lieluma. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 (16.06.2015.) 19.1. 
apakšpunktu projekta ietvaros pašvaldības kā sadarbības partnera uzdevumi 
būs piedalīties Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 
izstrādē un īstenošanā, piesaistīt sociālo mentoru un nodrošināt viņa dalību 
apmācībās, ievērot nosacījumu, ka pēc kompensācijas izmaksas termiņa (2 
gadi) beigām pašvaldības turpinās sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus, 
nodrošināt projektā plānoto pasākumu priekšfinansēšanu. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1. Mālpils novada dome ir gatava sadarboties ar Rīgas plānošanas reģionu 

un piedalīties projekta pieteikuma izstrādē un īstenošanā. 
2. Projekta atbildīgā persona sadarbībai ar Rīgas plānošanas reģionu ir Olga 

Volosatova, tālr. 67970897, e-pasta adrese olga.volosatova@malpils.lv.  
3. Projekta īstenošanas laikā Mālpils novada dome apņemas veikt Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 313 (16.06.2015.) 19.1. apakšpunktā noteiktās 
aktivitātes.  

 
7/10. 

Par  atbalsta sniegšanu Ukrainai. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Iepazīstoties ar Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk – LPS) vēstuli 
(reģ. Nr.585), kurā LPS aicina Latvijas pašvaldības izvērtēt materiālās 
palīdzības sniegšanas iespējas Ukrainas Čerņigovas apgabala kara 
hospitālim un ārstniecības iestādēm, kā arī pilnvarot LPS noslēgt līgumu ar 
Latvijas Sarkano Krustu par pašvaldību humānās palīdzības sniegšanu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 

   

Pilnvarot LPS nodrošināt humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas 
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, ziedojot 
finanšu līdzekļus EUR 200.- (divi simti euro) apmērā no budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 
 
 
 

7/11. 
Par  RTU Būvzinātnes centra piedāvāto līguma projektu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts Rīgas Tehniskās universitātes 
Būvzinātnes  centra Mehānikas institūta Dizaina un Ergonomikas centra 
iesniegums ar piedāvājumu slēgt līgumu par zinātniski tehniskās - 
mākslinieciskās  produkcijas izstrādāšanu un nodošanu, zinātniski tehniskā 
pakalpojuma sniegšanu Mālpils novadam. Iesniegumam pievienota tāme par 

mailto:olga.volosatova@malpils.lv


jaunu zinātniski pamatotu  gaismastehnikas  uc.  inovatīvu  Latvijas – ES  
nozaru  attīstību  saistībā  8  Baltijas  jūras  valstu  Baltijas  Attīstības  Foruma  
uzdevumiem, līguma projekts un informatīvi uzskates materiāli. Tāmes kopējā 

summa ir 1988,08 EUR. 
Izskatot iesniegtos materiālus un līguma projektu, konstatēts, ka pastāv 

pretrunas starp līguma punktiem 1.1., 1.2. un 2.1. Tikai par satiksmes un 
pilsētas vides infrastruktūras jauno, inovatīvo satiksmes – vides uzstādīšanas 
projektēšanu līguma projektā paredzēts maksāt 1988.08 EUR un par pārējiem 
darbiem nav noteikts, kādi dokumenti tiks sagatavoti un cik par tiem ir 
jāmaksā. Arī jautājumu par vienoto ielu nosaukumu un norāžu sistēmu izveidi 
vēl ir par agru risināt, jo nav sakārtota ciema adrešu sistēma un budžetā nav 
paredzēti līdzekļi šāda projekta realizācijai.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Neslēgt līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti par zinātniski tehniskās - 
mākslinieciskās produkcijas izstrādāšanu un nodošanu, zinātniski tehniskā 
pakalpojuma sniegšanu Mālpils novadam. 

 
 

7/12. 
Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

28.07.2015. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora 
iesniegums (reģ.Nr.376) par profesionālās ievirzes izglītības programmu 
“Čella spēle” un “Saksofona spēle” 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 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Čella spēle”, 
izglītības programmas kods 20V212021, (pielikumā); 
2. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Saksofona 
spēle”, izglītības programmas kods 20V212031, (pielikumā). 

 

 
7/13. 

Par  pašvaldības transporta piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts TVNet krustvārdu mīklas sadaļas 
redaktores J. Dūces iesniegums (reģ.Nr. 377), kurā lūdz rast iespēju piešķirt 
transportu ekskursijai pa Mālpils novadu 15 cilvēkiem. Krustvārdu mīklu 
konkurss ir bezmaksas pasākums, katru gadu notiek kādā no Latvijas 
novadiem, šogad izvēlēts Mālpils novads.  



Saņemot domes atbalstu, tiks sniegta iespēja ievietot baneri tiešsaistē 
TVNet mīklu sadaļā.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, R. Jomerts, A. Hildebrante, L. Amerika), NOLEMJ: 
 
Piešķirt pašvaldības transportu portāla TVNet krustvārdu mīklu konkursam, 
izdevumus apmaksājot no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  
 
 
 
Sēdes vadītāja: 
Domes priekšsēdētāja vietniece     S. Strausa 
 
Protokoliste:  
Lietvede        J. Epalte 
 
 
 
03.08.2015. 


