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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.3 
 

Mālpils novada Mālpilī       25.03.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
2. Par adrešu precizēšanu. 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
7. Par zemes vienības platības precizēšanu. 
8. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 
9. Par Mālpils novada kapsētas digitalizāciju. 
10. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres maksas noteikšanu. 
11. Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par piedalīšanos projektā „Mālpils mūzikas un mākslas skolas Mākslas 

nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 
13. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI 

un DARI!” īstenošanā. 
14. Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas saskaņošanu. 
15. Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 
16. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. 
17. Par maksas noteikšanu par pašvaldības administrācijas ēkas telpu 

izmantošanu. 
18. Par nolikuma „Par Mālpils novada pašvaldības autoceļu fonda 

pārvaldīšanas kārtību” apstiprināšanu. 
19. Par noteikumu „Par naudas līdzekļu uzskaiti” apstiprināšanu. 
20. Par noteikumu „Par Pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti” apstiprināšanu. 
21. Par noteikumu „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības 

politikas īstenošanu” apstiprināšanu. 
22. Par administratīvo lietu komisijas sastāva papildināšanu. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts 
Mihelsons, Agnese Hildebrante, Andris Apsītis, Rolands Jomerts, Māra Ārente, 
Linards Ligeris. 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis; 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps; 
Teritorijas plānotāja -  vides speciāliste Ineta Broka; 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča; 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums; 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna; 
PA „Mālpils sociālais dienests” direktore Olga Volostova. 
 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas, domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības: Valdes sēdē, ārkārtas Valdes 
sēdē, Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē; 

 Piedalījies ES Reģionu komitejas NAT sēdē Briselē; 

 Piedalījies ES Reģionu komitejas biroja sēdē Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā; 

 Ticies ar A. B. par telpām Nākotnes ielā 5; 

 Turpinās zemes un ēku ierakstīšana Zemesgrāmatā nekustamajiem 
īpašumiem Nākotnes ielā 1, Nākotnes ielā 3, Nākotnes ielā 5; 

 Lielvārdes šosejas 17 lieta pēc otrreizējas krimināllietas izskatīšanas; 

 Piedalījies 25.marta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākumos; 

 Piedalījies Probācijas dienesta konsultatīvās padomes sēdē. 
 
Deputāte Solvita Strausa ziņo, ka piedalījusies Norvēģijas finanšu instrumenta 
projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T1 
tīkla „Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls” izbraukuma sanāksmē Ventspilī. 
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis ziņo: 

 Ar PSIA „Norma K” tiek apsekoti ceļi, plānoti ceļu remonti; 

 Notikušas pārrunas ar skolas vadību – mainīti skolēnu pārvadājumu 
maršruti. Jāplāno, kā tiks organizēts nākamais mācību gads saistībā ar 
Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāli. 
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3/1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
 
Mālpils novada domē saņemti šādi personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015. gadā: 
 
1) 26.02.2015. iesniegums ar reģ.Nr.110 no otrās grupas invalīda J.K., ar lūgumu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamā īpašuma 
„dzēsts” dzīvojamo māju un zemes daļu, kura netiek izmantota saimnieciskās 
darbības veikšanai; 
 
2) 17.03.2015. iesniegums ar reģ. Nr. 148 no otrās grupas invalīda  N.K., ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamā īpašuma 
„dzēsts” dzīvojamo māju.   
 

  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. 

 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. 
gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1.: 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
   
1. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
otrās grupas invalīdam J.K., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta   
„dzēsts,”  par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi   15,7  ha platībā un dzīvojamo 
māju. 
  
2. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
otrās grupas invalīdam  N.K., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta   
„dzēsts”,  par nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamo māju. 
 

 
3/2.  

Par adrešu precizēšanu. 

 
 

Izskatot Valsts zemes dienesta 2015. gada 4. marta vēstuli Nr.2-04/75 par 
ciemiem un to robežām (reģistrēta Mālpils novada domē 2015. gada 4. martā ar 
Nr. 195), kurā lūdz sakārtot adrešu reģistrā aktuālos datus, pamatojoties uz 
pašvaldības teritorijas plānojumu, veicot datu salīdzināšanu, tika konstatēts, ka 
nepieciešams precizēt adreses Upmalu, Sidgundas un Mālpils ciemos. 
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Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi ” 29. un 30. punktu, un Mālpils novada teritorijas 
plānojumu, kas apstiprināts 2013. gada 29. maijā ar  pašvaldības  saistošajiem 
noteikumiem  Nr. 9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas  spēkā  
stājās 2013. gada 13. augustā, 

Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma “Plakupi” sastāvā esošajai apbūvētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0016 un uz tās esošajai dzīvojamai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0016 001 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0016 002, 8074 002 0016 006, 8074 002 
0016 007 adresi no “Plakupi”, Upmalas, Mālpils novads, LV-2152 uz adresi  
“Plakupi”, Mālpils novads, LV-2152 ( kods Adrešu klasifikatorā -103856292). 

1.2. Mainīt nekustamā īpašuma “Imantas” sastāvā esošajai apbūvētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0018 un uz tās esošajai dzīvojamai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0018 001 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0018 002, 8074 005 0018 003 adresi no 
“Imantas”, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, uz adresi “Imantas”, Mālpils 
novads, LV-2152 ( kods Adrešu klasifikatorā - 104660160). 

1.3. Mainīt nekustamā īpašuma “Brīvzemnieki” sastāvā esošajai apbūvētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0136 un uz tās esošajai dzīvojamai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0136 001 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0136 002, 8074 005 0018 003, 8074 005 
0136 004 adresi no “Brīvzemnieki”, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, uz adresi 
“Brīvzemnieki”, Mālpils novads, LV-2152 ( kods Adrešu klasifikatorā – 
103851291). 

1.4. Mainīt nekustamā īpašuma “Urdzēni” sastāvā esošajai apbūvētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0104 un uz tās esošajai dzīvojamai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0104 001 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0104 002, 8074 005 0104 003, 8074 005 
0104 004, 8074 005 0104 005 adresi no “Urdzēni”, Sidgunda, Mālpils novads, LV-
2152 uz adresi “Urdzēni”, Mālpils novads, LV-2152 ( kods Adrešu klasifikatorā - 
103858271). 

1.5. Mainīt nekustamā īpašuma “Sliseri” sastāvā esošajai apbūvētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0104 un uz tās esošajai dzīvojamai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0104 001 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0104 002, 8074 003 0104 003, 8074 003 
0104 004 adresi no “Sliseri”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 uz adresi “Sliseri”, 
Mālpils novads, LV-2152 ( kods Adrešu klasifikatorā - 103857710). 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātiem. 
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3/3.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2010. gada 10. martā reģistrēts (reģ.Nr.133) „dzēsts” 

iesniegums, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Podiņi”, kadastra Nr. 8074 003 0015, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0928, kuru izstrādājusi sertificētā zemes ierīkotāja Vita Važa (sertifikāta 
sērija BA Nr.152). 

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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Podiņi” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 092, kuru izstrādājusi sertificētā zemes 
ierīkotāja Vita Važa (sertifikāta sērija BA Nr.152).  
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 - 3.25 ha platībā - saglabāt adresi „Podiņi”, 
Mālpils novads.  
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 3.25 ha platībā - saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101). 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 0.44 ha platībā - piešķirt nosaukumu “Podiņu 
ceļš”, Mālpils novads. 
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 0.44 ha platībā - noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, (NĪLM kods – 1101). 
 

 
3/4.  

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 17. martā (Reģ. Nr.151) saņemts J.Š. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamā īpašuma “Vecpils” 
8800/28680 domājamajām daļām. Uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja, kurā reģistrētais dzīvokļu īpašums ar kadastra apzīmējumu 8074 
900 0157 pieder J.Š. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1.1 Slēgt  zemes nomas līgumu par 8800/28680 domājamajām daļām no zemes 
vienības “Vecpils”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 80740030273, 
kopplatība 0.9025 ha, ar J.Š. 
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1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 17. martā (Reģ. Nr.149) saņemts D.A. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamā īpašuma “Zīlītes” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740050299.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), deputātam  
A. Apsītim, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80740050299 un platību 1.1 ha ar D.A. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 17. martā (Reģ. Nr.150) saņemts G.S. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamā īpašuma “Ādmiņi” 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030120, kopplatību 4.1 ha, daļu ar 
platību  0.03 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ādmiņi” zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80740030120, kopplatība 4.1 ha, daļu ar platību 0.03 ha ar 
G.S. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
4. Mālpils novada domē 2015. gada 5. martā (Reģ. Nr.123) saņemts J.P. 
iesniegums, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 1/3 domājamo daļu no 
nekustamā īpašuma “Kurlēni-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80740010286, kopplatību 1.6 ha. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja, 
kuras 1/3 daļa pieder J.P. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
 4.1 Slēgt zemes nomas līgumu par 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma 
“Kurlēni-1”, Mālpils, Mālpils nov., zemes vienības, kadastra apzīmējums 
80740010286, kopplatība 1.6 ha, ar J.P. 
4.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
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3/5.  
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

 
J.V., deklarētā adrese „dzēsts”, 2011.gada 31.augustā sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā noslēdza 
Lauku apvidus zemes nomas līgumu  Nr.57/11, ar Mālpils novada domi par 
pašvaldībai piekritīgās zemes - nekustamā īpašuma “Jaunmurri”,  kadastra 
Nr.80740030752,  kopplatība 11.89 ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām:  

1) zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030752, platība 0.5 ha (0.5 
ha mežs); 

2) zemes vienības kadastra apzīmējums 80740040210, platība 10,69 ha 
(zemes vienības platība precizēta), (8,9 ha - lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme,1.2 ha - mežs ); 

3) zemes vienības kadastra apzīmējums 80740040288, platība 0,7 ha 
(0.7ha –mežs). 

Nekustamā īpašuma „Jaunmurri”, kadastra Nr. 80740030752, zemes 
lietošanas tiesības  J.V. ieguva  saskaņā ar  2004.gada 27.janvāra sēdes lēmumu  
Nr.3/2 „Par brīvās, valstij piekrītošās zemes piešķiršanu lietošanā”. 

Zemes lietošanas tiesības J.V. ir izbeigtas saskaņā ar  2011.gada 
26.janvāra Mālpils novada domes  sēdes lēmumu  Nr.1/14 „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu”. 

J.V. nodokļu parāds pašvaldībā par nekustamo īpašumu Jaunmurri uz 
16.03.2015. ir 1568,02 EUR, parāds par zemes nomu uz šo datumu ir 189,06 
EUR. 

 
Atbilstoši Lauku apvidus zemes nomas līguma IV daļas 4.2.3. punktam, kurš 
nosaka, ka iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks 
ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu vairāk kā 
divus maksāšanas termiņus pēc kārtas, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
Vienpusēji izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 57/11 ar J.V.  par nekustamo īpašumu 
“Jaunmurri”, kadastra Nr.80740030752, kopplatība 11.89 ha, sastāvošu no trīs 
zemes vienībām, ar 2015.gada 1.janvāri.  

 
 

3/6.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 6. martā saņemts (Reģ. Nr.127) R.O. 
pilnvarotās personas A.R. iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Ziemeļi-Ūpes”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0313, ar 
kopplatību 29.87 ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām: 1) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0313, kopplatība 8.09 ha, 2) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0314, kopplatība 11.54 ha,  
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0499, kopplatība 10.24 ha, 
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0314, kopplatību 11,54 
ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.100000538084 uz R.O. vārda, un īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. 



8 
 

Pamatojoties uz 1997. gada 27. novembra likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2002. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006. gada 14. septembra 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” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 

  
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 

1.1. Atļaut sadalīt R.O, personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: 
„dzēsts”, nekustamo īpašumu „ Ziemeļi-Ūpes”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0313, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0314, ar 
kopplatību 11.54 ha:  
1.2.  Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ūpes”; 
1.3. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – (NĪLM kods-0101). 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 26. februārī saņemts (reģ.Nr.111) SIA “RTRK”, 
reģistrācijas Nr. 58503015061, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Eļmi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0359, kopplatība 77.2 ha, 
sastāvošu no divām zemes vienībām: 1) ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0359, 
kopplatību 50.7 ha, 2) ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0360, kopplatību 26.5 ha, 
par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.10000029535 uz SIA “RTRK” vārda un īpašums nav apgrūtināts ar 
kredītsaistībām, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 15.4 ha, no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0360, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. 

 
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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
  
2.1.Atļaut sadalīt SIA “RTRK”, reģistrācijas Nr. 58503015061, reģistrētā adrese: 
Dreimaņu iela 11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, piederošo nekustamo 
īpašumu „Eļmi”, kadastra Nr.8074 005 0359, atdalot no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0360, kopplatību 26.5 ha, zemesgabalu  ar aptuveno 
platību 15.4 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 26. februārī reģistrēts (reģ.Nr.109) SIA 
„ANTARIS”, reģistrācijas Nr. 41503000412, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt 
nekustamā īpašuma „Pirts iela 5”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0276,  
kopplatība 0.4869 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740030276, par 
kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.647 uz 
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SIA „ANTARIS” vārda un īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, divos 
atsevišķos īpašumos ar aptuvenajām platībām 0.2435 ha un 0.2434 ha, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam, zemes gabalu platības tiks precizētas, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu.   

  
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
  
3.1.Atļaut sadalīt SIA “ANTARIS”, reģistrācijas Nr. 41503000412, reģistrētā 
adrese: Daugavpils, Vidus iela 32, piederošo nekustamo īpašumu „Pirts iela 5”, 
kadastra Nr. 8074 003 0276, divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu. 
3.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
4. Mālpils novada domē 2015. gada 23. martā saņemts (reģ.Nr.159) G.L. p.k. 
„dzēsts”, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Valdheimi”, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0017, kopplatība 79.4 ha, sastāvošu no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0017, ar kopplatību 79.4 
ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.159 uz G.L. vārda, atdalot meža zemesgabalus ar aptuvenajām platībām 6.4 
ha, 3.8 ha un 8.7 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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
  
4.1. Atļaut sadalīt G.L., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, piederošo 
nekustamo īpašumu „Valdheimi”, Mālpils novads, kopplatība 79.4 ha, sastāvošu no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0017, kopplatību 79.4 
ha, atdalot meža zemesgabalus ar aptuvenajām platībām 6.4 ha, 3.8 ha un 8.7 ha, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
4.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
  
5. Mālpils novada domē 2015. gada 24. martā saņemts (Reģ. Nr.165) SIA  „Inko 
Lukss”, reģistrācijas Nr. 40103231316, juridiskā adrese: Sakaru iela 17, Langstiņi, 
Garkalnes novads, LV-2137, pilnvarotās personas I.V. iesniegums, kurā viņš lūdz 
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mazandricēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0269, ar kopplatību 26.3 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām: 1) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0269, kopplatība 21,3 ha, 2) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0270, kopplatība 5,0 ha, par 
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kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.670 uz 
SIA „Inko Lukss” vārda un īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0269, ar kopplatību 21,3 ha. 

Pamatojoties uz 1997. gada 27. novembra likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2002. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006. gada 14. septembra 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” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 
  
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
5.1. Atļaut sadalīt SIA „Inko Lukss”, reģistrācijas Nr. 40103231316, juridiskā 
adrese: Sakaru iela 17, Langstiņi, Garkalnes novads, LV-2137, piederošo 
nekustamo īpašumu „Mazandricēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0269, 
ar kopplatību 26,3 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 
0269, ar kopplatību 21.3 ha.  
5.2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “ Kalnandricēni”. 
5.3. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – (NĪLM kods-0201). 

 
3/7.  

Par zemes vienības platības precizēšanu. 

 
No Valsts zemes dienesta saskaņošanai saņemts „Pārskats par zemi 

Mālpils novadā”, kurā papildus norāda, ka zemes vienības „Mergupes ferma-
Snaudas” ar kadastra apzīmējumu 80740030943 kadastra informācijas sistēmas 
teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās 
platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
132.2.punktu, kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības 
platību, atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības 
platību, tāpēc pašvaldībai jāpieņem lēmums par zemes vienību platību 
precizēšanu.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 283.punkta 1. 
apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
Precizēt zemes vienības platību, kadastra apzīmējums  80740030943,  „Mergupes 
ferma – Snaudas” no 0,2490 ha uz 0,3452 ha. 
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3/8.  

Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatē, ka ar 2015.gada  

30. jūniju zaudēs spēku Domes 2010. gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā”, ar kuriem noteikts aizliegums ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem. 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā, trešā un 
ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai 
vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas 
iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, aizliegumu nosakot uz laiku, kas 
nav īsāks par pieciem gadiem. 

Pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un 
publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, 
kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju 
par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, kas šo informāciju ievieto savās mājaslapās internetā. 
Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un 
iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas 
termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. 
Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu 
aizlieguma noteikšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pašvaldības iniciatīvu, pamatojoties uz 
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro, trešo un ceturto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā līdz 2025.gada 
31.decembrim. 
2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā līdz 2025.gada 
31.decembrim un publicēt paziņojumu Mālpils novada domes informatīvajā 
izdevumā „Mālpils Vēstis” un pašvaldības interneta mājas lapā www.malpils.lv. 
3. Noteikt sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas 
termiņu – 2015.gada 28.aprīlis. 
4. Noteikt sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu 
– Mālpils novada domes kanceleja, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV  
2152; e-pasts: dome@malpils.lv. 
5. Nosūtīt informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

http://www.malpils.lv/
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3/9.  
Par Mālpils novada kapsētas digitalizāciju. 

 
Mālpils novada dome saņēmusi piedāvājumu no SIA „CEMETY” par Mālpils 

kapsētas digitalizāciju. SIA „CEMETY” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar kapsētu 
digitalizāciju, kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādi 
un apkalpošanu. Sistēma izveidota sadarbībā ar pašvaldībām un kapsētu 
apsaimniekošanas speciālistiem. Sistēma CEMETY paredzēta gan kapsētu 
uzturētāju un apsaimniekotāju, gan arī iedzīvoju ērtībai. Tādēļ pieejami ir divi 
portāli: viens kapsētu pārvaldniekiem, viens – iedzīvotājiem, apbedīto informācijas 
meklēšanai un apskatīšanai kartēs. 

Ja šo projektu ieviestu, tiktu sistematizēta un sakārtota kapu saimniecība, 
tiktu ieviesta elektroniska datu bāze ar shematiskajiem zīmējumiem un atbilstošo 
kapu kopiņu fotogrāfijām, kas ilgtermiņā atvieglotu kapu pārvaldību. Dati tiks 
apkopoti vienotā un publiski pieejamā serverī. Projekta iespējamās izmaksas – līdz 
4000.00 EUR. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 

 
Uzdot izpildinstitūcijai veikt Mālpils novada kapsētas digitalizāciju. 

 
3/10.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres maksas noteikšanu. 

 

Mālpils novada domes īpašumā ir dzīvoklis Nr.30 Ķiršu ielā 7, Mālpilī, Mālpils 
novadā un dzīvoklis Nr. 17 Ķiršu ielā 4, Mālpilī, Mālpils novadā, ko pašvaldība 
iegādājās pašvaldības iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai – dzīvojamās 
telpas nodrošināšana trūcīgām un maznodrošinātām personām.  

Pēc p/a „Mālpils sociālais dienests” informācijas, uz 2015.gada 1.martu 
pašvaldības palīdzības reģistrā 1.kārtas grupā ir reģistrētas 7 ģimenes, tai skaitā 
uz sociālo dzīvokļu izīrēšanu 5 ģimenes, 2.kārtas grupā – 9 ģimenes. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka sociālā 
dzīvokļa statusu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, un, 
ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, 

Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.30 Ķiršu ielā 7, Mālpilī, Mālpils 
novadā; 
2. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.17 Ķiršu ielā 4, Mālpilī, Mālpils 
novadā. 
3. Noteikt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda īres maksas: 

3.1. pašvaldības sociālajam dzīvoklim Nr.30 Ķiršu ielā 7, Mālpilī, Mālpils 
novadā - 0.20 EUR/m2. 
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3.2. pašvaldības sociālajam dzīvoklim Nr.17 Ķiršu ielā 4, Mālpilī, Mālpils 
novadā - 0.20 EUR/m2. 
3.3. Noteikt maksu par elektrību koplietošanas telpām – proporcionāli 
faktiskajām izmaksām, aprēķinu veicot reizi ceturksnī. 

 
3/11.  

Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada dome 28.01.2015. ar lēmumu Nr. 1/17 nolēma: 
 
1. Veikt I. S. piederošā dzīvokļa Nr. 4, „dzēsts” novērtējumu. 
2. Mālpils novada domes Sociālajam dienestam veikt I.S. sniedzamo sociālās 
aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķinu. Šajā punktā minēto pakalpojumu izmaksu 
aprēķinu veikt viena gada griezumā. 
3. SIA „Norma K” veikt  I.S. sniedzamo pakalpojumu (10m3 malkas piegādes un 
piebraucamā ceļa pie nekustāmā īpašuma „dzēsts” uzturēšanas, zāles pļaušanas 
pie nekustāmā īpašuma „dzēsts”) izmaksu aprēķinu. Šajā punktā minēto 
pakalpojumu izmaksu aprēķinu veikt viena gada griezumā. 
4. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru noslēgt ar I.S. uztura līgumu, 
vienojoties, ka ar uzturu tiek saprasti šī lēmuma 2. un 3.punktā minētie 
pakalpojumi. Uztura līgumu terminēt ar laiku, kad Mālpils novada domes 
sniedzamo pakalpojumu izmaksas sasniedz atsavinātā nekustamā īpašuma 
vērtību. 
 
Dome konstatē: 
 
1) Mālpils novada domē 17.03.2015. saņemts AS „BDO” dzīvokļa „dzēsts” 
novērtējums. Dzīvokļa tirgus vērtība, atbilstoši situācijai 2015. gada 16. martā 
aprēķināta 2500 EUR.  
2) Pašvaldības SIA „Norma K” sagatavojusi īpašuma „dzēsts” teritorijas kopšanas 
izmaksu tāmi 2015. gadam (pielikumā). Tāmē norādītā summa 2015. gadam ir 
769,64 EUR. 
3) Pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” informē, ka I.S. šobrīd  tiek 
nodrošināts I līmeņa pakalpojums „Aprūpe mājās”, kas saskaņā ar P/A „Mālpils 
sociālais dienests” apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem izmaksā EUR 43,00 
mēnesī, gadā – EUR 516,00. Malka 10 m3

 gadā izmaksā EUR 200.00. 
 
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, Civillikuma 
2096.panta, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
Uzdot izpildinstitūcijai uz aprīļa domes sēdi sagatavot apstiprināšanai uztura 
līgumu ar I.S. 
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3/12.  

Par piedalīšanos projektā „Mālpils mūzikas un mākslas skolas Mākslas  

 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļa ir sagatavojusi projekta 

pieteikumu iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu 
konkursā. Projekta pieteikuma mērķis ir nodrošināt vizuālās mākslas izglītības 
kvalitāti un starptautisku konkurētspēju, uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko 
bāzi. 

Mācību programmas „Vizuāli plastiskā māksla” uzlabošanai un attīstībai 
projekta ietvaros ir iecerēts iegādāties sekojošo nepieciešamo iekārtu, aparatūru 
un datorprogrammas:  

1. Grafikas prese augstspiedei (PVP-35 relief press, 35 x 45 cm; 743,00 EUR). 
Grafikas prese ir nepieciešama, lai audzēkņi gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par tik 
kompleksu mākslas veidu kā iespiedgrafika, būtu nepieciešams teorētiskās 
zināšanas nostiprināt praksē. Linogriezums, kokgriezums un kologrāfija ir tie 
grafikas veidi, kuri ir piemēroti apguvei bērniem un jauniešiem mācību iestādēs.  
2. Keramikas krāsns (ROHDE TE 110MCC, 2844,95 EUR; krāsns plauktu un 
tapu komplekts, 150 EUR). Esošā keramikas krāsns ir nolietojusies un 
nenodrošina kvalitatīvu keramikas un veidošanas mācību procesu. Mākslas 
nodaļai ar profesionālu ievirzi ir nepieciešama kvalitatīva vidēja lieluma krāsns 
(100-120 l), kurā ir iespējams veikt arī apdedzinājumu materiāliem ar augstām 
termopārajām īpašībām (akmensmasa, porcelāns). Šāda krāsns nodrošinātu ar 
pilnvērtīgu mācību procesa rezultātu, kā arī mākslas skolas diplomandus ar 
iespēju darbus veidot kādā no keramikas materiāliem. 
3. Datortehnika (Apple iMac 27"; 1775,55 EUR). Mācību procesā dators būtu 
ātrdarbīgs un spētu apstrādāt videomontāžas programmā daudzās bildes, kas 
rodas, veidojot animāciju stop motion tehnikā, tāpat nodarbības raitāk ietu uz 
priekšu. 27collu ekrāns ir piemērots darbam programmās, kurās ir daudz 
instrumentu paneļu, piemēram, Adobe Premier, kas tiek izmantots ikdienā. 
 

Projekta kopsumma – 5513,50 EUR.  
Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums – 4 000 EUR.  
Mālpils mūzikas un mākslas skola lūdz domi šī projekta atbalsta gadījumā rast 
līdzfinansējumu 1513,50 EUR apmērā, kas būtu 27 % no projekta kopsummas. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt projekta pieteikumu „Mālpils mūzikas un mākslas skolas Mākslas 

nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1513,50 EUR apmērā. 
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3/13.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI 
un DARI!” īstenošanā. 

 
Jaunajā Eiropas Savienību fondu (2014 - 2020) plānošanas periodā 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk JSPA) ir izstrādājusi 
projektu „PROTI un DARI!” specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā”. Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. 

JSPA plāno projektā iesaistīt visas Latvijas pašvaldības vai to apvienības. 
Projekta ietvaros pašvaldības uzdevums ir nodrošināt programmas saturisko 
vadītāju un piesaistīt mentoru, kā arī veikt mērķa grupas jauniešu sasniegšanu un 
uzrunāšanu, nodrošināt mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo 
pasākumu programmu izstrādi, iesaistot pašvaldību stratēģiskos partnerus 
(biedrības, jauniešu centri, policija, probācijas dienesti, izglītības iestādes utt.), kā 
arī nodrošināt informēšanas pasākumus. 

Projekta kopējais finansējums līdz 2018.gada 31.decembrim ir 9 000 000 
EUR, ko katrai pašvaldībai iedalīs pēc kvotu principa, balstoties uz Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem par 
jauniešu skaitu konkrētā pašvaldībā. 

Mālpils novada domei pieejamais finansējuma apmērs un sasniedzamā 
iznākuma rādītāja kvota ir 12 513,60 EUR (periodam līdz 2018. gada 31. 
decembrim): 

 2015 2016 2017 2018 Kopā 

Sasniedzamā iznākuma 
rādītāja kvota vai projektā 
iesaistāmo mērķa grupas 
jauniešu skaits 

1 2 3 2 8 

Kopējais pieejamais 
finansējums, t.sk. 

1 564,20 3 128,40 4 692,60 3 128,40 12 513,60 

mērķa grupas jauniešu 
profilēšanai pieejamais 
finansējums 

91,08 182,16 273,24 182,16 728,64 

mērķa grupas jauniešu 
individuālo pasākumu 
programmu īstenošanai 

1 473,12 2 946,24 4 419,36 2 946,24 11 784,96 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu pašvaldībai jāveic 

situācijas apraksts par jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un 
nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk tekstā  NEET jaunieši) 
novadā un jāpieņem lēmums piedalīties vai nepiedalīties projektā. 

Veicot izpēti par NEET jauniešiem Mālpils novada teritorijā, ir konstatēts, ka 
NVA reģistrēti 26 NEET jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadi, no tiem 12 jaunieši 
atrodas bezdarbnieka statusā ilgāk par 4 mēnešiem. Savukārt, biedrības „Notici 
sev” rīcībā ir ziņas par 10 jauniešiem. Kopā ir 36 jaunieši ar dažādām uzvedības 
problēmām, ar dažādu prasmju un iemaņu trūkumu vai ar invaliditāti. Šobrīd 
pašvaldība piedāvā viņiem iespēju iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos, savukārt biedrība – savās nodarbībās un aktivitātēs. JSPA realizējamais 
projekts būtu noderīgs pašvaldības apzinātajiem NEET jauniešiem novadā. 
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt situācijas aprakstu par projekta „Proti un dari” mērķa grupas NEET 

jauniešiem Mālpils novada teritorijā (pielikumā). 
2. Piedalīties projekta „Proti un dari” īstenošanā un uzsākt sadarbības līguma ar 

JSPA par projekta īstenošanu slēgšanas procesu, sākot ar 2015. gada  
4. ceturksni. 

3. Apstiprināt kontaktpersonu, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no 
pašvaldības puses - Ievu Pauloviču, tālr. 67970893, e-pasta adrese 
ieva.paulovica@malpils.lv.  

4. Pašvaldība apņemas nodrošināt: 
4.1. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

4.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā 
arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos 
partnerus; 

4.1.2. projekta administratīvo ieviešanu Mālpils novada pašvaldībā; 
4.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas 

jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta 
noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta īstenošanai; 

4.2. Par projekta budžeta līdzekļiem: 
4.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t. i. mērķa grupas 

jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu 2-9 
mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu 
individuālajām pasākumu programmām, 

4.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un 
mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti, 

4.2.3.  projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos 
partnerus. 

3/14.  
Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas saskaņošanu. 

 

Izskatot sagatavoto Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikācijas 
sarakstu, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu  pārtarifikācijas sarakstu 
(pielikumā). 
 
 

3/15.  
Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 24. martā ar Nr. 259 reģistrēts SIA „Ziņas 

TV” iesniegums ar lūgumu atbalstīt projekta „Lai dzīvo bērni” realizāciju. 

mailto:ieva.paulovica@malpils.lv
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Jau kopš 2002.gada Ziņas TV realizē projektu „Lai dzīvo bērni”, ar mērķi 
rosināt sabiedrību domāt par drošības jautājumiem.  

Projekta mērķis – samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā, izglītot 
vecākus un bērnus par iespēju sevi pasargāt no negadījuma, aicināt uz 
savstarpēju diskusiju. 

Bērnu slimnīcā 2011.gada palīdzība tika sniegta 19 144 bērniem, kuri 
guvuši dažādas traumas, 2012.gadā -21 125 bērniem, savukārt pērn, 2013.gadā, 
jau 23 477 bērniem. Vidēji 10% bērni no kopējā traumu skaita gūst ļoti nopietnas 
traumas, kas prasa ārstēšanos slimnīcā un ilgāku atlabšanu. 

Veidojot bērnu filmu, projekta veidotāji katru gadu izvēlas citādu tēmu un 
izteiksmes formu, gan dažādībai, gan ņemot vērā pieejamos resursus.  Katru gadu 
tiek pasniegtas drošības tēmas, ņemot vērā tendences, preses ziņojumus, 
notikumus. Arī  filmas auditorijas variē no pamatskolas līdz vidusskolas klasēm. 

2015.gada drošības filmu ir iecerēts veltīt galvenokārt vidējo klašu 
skolēniem, par tā dēvēto spaisa (dabīgās izcelsmes un sintezēto narkotiku 
maisījumu) lietošanas draudiem, alkohola lietošanu, drošību uz ceļiem, 
datoratkarību. 

Kā katru gadu, filmu plānots iekļaut Izglītības Ministrijas organizētajā 
Drošības nedēļā. Filmas pirmizrāde plānota kinoteātrī „Forum Cinemas” un LTV šā 
gada septembrī, ierakstus un kopijas izplatot caur Izglītības un zinātnes ministriju, 
pašvaldībām uz Latvijas skolām. 
SIA „Ziņas TV” Mālpils novada pašvaldībai lūdz rast iespēju atbalstīt šī gada bērnu 
drošības filmas projektu ar 200.00 – 500.00 EUR +PVN. Projekta kopējā tāme ir 
41 170,25 EUR. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 

 
Atbalstīt SIA „Ziņas TV” projekta „Lai dzīvo bērni” realizāciju, piešķirot finansējumu 
100 EUR (t.sk. PVN) apmērā no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem budžeta 
līdzekļiem. 

 
3/16.  

Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. 

 
Ir nepieciešams noteikt Mālpils novada domes  pasažieru mikroautobusa VW 
Transporter pašizmaksu par 1 km un stundas maksu par stāvēšanu. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
1. Noteikt pasažieru mikroautobusa autobusa VW Transporter 1 km pašizmaksu  
0.50 EUR (t.sk. PVN). 
2. Noteikt maksu par pasažieru mikroautobusa autobusa VW Transporter 
stāvēšanu 5.60 EUR (t.sk.PVN) stundā. 
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3/17.  
Par maksas noteikšanu par pašvaldības administrācijas ēkas telpu 

izmantošanu. 

 
Saistībā ar to, ka ir nepieciešams aktualizēt maksu par Mālpils novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpu izmantošanu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt maksu par Mālpils novada domes sēžu zāles izmantošanu 
konferencēm, sanāksmēm 10.00 EUR (t.sk. PVN)/stundā.  
 
2. Apstiprināt maksu par Mālpils novada domes aktu zāles izmantošanu 
konferencēm, sanāksmēm 20.00 EUR (t.sk. PVN)/stundā. 
 
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils pagasta padomes 
09.08.2006. lēmums Nr. 11/10 „Par aktu zāles izmantošanu”, Mālpils pagasta 
padomes 29.11.2006. lēmums Nr.18/23 „Par maksas noteikšanu par pašvaldības 
administrācijas  ēkas telpu izmantošanu”. 

 
3/18.  

Par nolikuma „Par Mālpils novada pašvaldības autoceļu fonda pārvaldīšanas 
kārtību” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 
12.panta 8.daļu un Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 
Apstiprināt nolikumu „Par Mālpils novada pašvaldības autoceļu fonda 
pārvaldīšanas kārtību”. (Lieta Nr. 3-03.1) 
 

 
3/19.  

Par noteikumu „Par naudas līdzekļu uzskaiti” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 
grāmatvedību” 15.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem 
Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”,  

Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
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Apstiprināt noteikumus „Par naudas līdzekļu uzskaiti”. (Lieta Nr. 3-03.2) 

 
3/20.  

Par noteikumu „Par Pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, dome, balsojot ar 9 balsīm „par”  
(A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente,  
A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus „Par Pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti”. (Lieta Nr. 3-
03.2) 

 
3/21.  

Par noteikumu „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības 
politikas īstenošanu” apstiprināšanu. 

 
 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, dome, balsojot ar 9 balsīm „par”  
(A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente,  
A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības 
politikas īstenošanu”. (Lieta Nr. 3-03.2) 
 

 
3/22.  

Par administratīvo lietu komisijas sastāva papildināšanu. 

 
Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka nepieciešams 

papildināt Domes Administratīvo lietu komisijas sastāvu ar vēl vienu locekli. 
Domes deputāte Solvita Strausa, kas ar Domes 2009.gada 1. jūlija lēmumu 

ir ievēlēta par Domes priekšsēdētāja vietnieci, un no 2011. gada 1. februāra veic 
Mālpils novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus,   
ir piekritusi būt par Domes Administratīvo lietu komisijas locekli. Atbilstoši likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4. panta pirmās daļas 15. punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona. 

Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, administratīvo lietu komisijas loceklis 
ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

Atbilstoši S. Strausas sniegtajai informācijai, viņa kopš 1997. gada  
26. februāra strādā SIA „EMU SKULTE” un pilda galvenās grāmatvedes 
pienākumus. 

Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības administratīvās 
komisijas locekļa amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības 
administratīvās komisijas loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 
citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 
attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā 
arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 
Līdz ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 
7.panta sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.Strausai savienot 
administratīvo lietu komisijas locekles amatu ar citiem amatiem.  

Likuma 8.¹ panta ceturtā prim daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas 
ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura 
saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju 
savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas 
sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, 
ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav 
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta 
piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, 
ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.  

Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes administratīvo 
lietu komisijas locekļa amata un Domes priekšsēdētāja vietnieces, iepirkumu 
komisijas priekšsēdētāja vietnieces un SIA „EMU SKULTE” galvenās grāmatvedes 
amata pienākumus, kā arī uzklausot S.Strausas apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas 
radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām, un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, Dome atzīst, ka Solvitai Strausai ir atļaujama 
Administratīvo lietu komisijas locekļa amata savienošana ar Domes 
priekšsēdētājas vietnieces, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieces un SIA 
„EMU SKULTE”  galvenās grāmatvedes amatu. 

Pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. 
punktu, 8.¹panta ceturto prim, piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 24. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 
70.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L.Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), deputātei S. Strausai 
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
Papildināt Mālpils novada domes Administratīvo lietu komisijas sastāvu un iecelt 
Solvitu Strausu, personas kods: „dzēsts”, par Mālpils novada domes Administratīvo 
lietu komisijas locekli ar 2015.gada 1.aprīli. 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
 
30.03.2015. 

http://likumi.lv/ta/id/61913?&search=on#p7

