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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.4 
 

Mālpils novada Mālpilī       29.04.2015. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par adreses piešķiršanu. 

2. Par adreses precizēšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

4. Par izmaiņām zemes nomas līgumā. 

5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

6. Par ielu nosaukumu maiņu. 

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

8. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.  

9. Par deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”. 

10. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu. 

13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu. 

14. Par autobusa piešķiršanu. 

15. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”. 

16. Par pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 

17. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 

18. Par E. Priekules iesnieguma izskatīšanu. 

19. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Valts Mihelsons, Rolands 
Jomerts, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Linards Ligeris. 
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Administrācijas darbinieki – 
  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Mālpils novada vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja Anda 
Vecroze; 
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva; 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Juriste Anna Višķere; 
Iepirkumu speciāliste, izglītības speciāliste Anita Sārna; 
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps; 
Personāldaļas vadītāja Iveta Krieviņa. 
 
Nav ieradušies deputāti: S. Strausa – pamatdarba dēļ, A. Apsītis – pamatdarba 
dēļ. 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 3 (trīs) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 3 (trīs) punktiem šādā redakcijā: 
  
20. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” nolikums” apstiprināšanu. 
22. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 
 
 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas, domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēs – Novadu valdes sēdē, 
Valdes sēdē, Domes sēdē; 

 Piedalījies Finanšu ministrijas konsultatīvās padomes sēdē; 

 Mālpilī  organizēta Norvēģu finanšu instrumenta projekta sanāksme; 

 Piedalījies ES Reģionu komitejas 111. Plenārajā sesijā Briselē; 

 Piedalījies Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Pašvaldību savienības 
rīkotā sanāksme par godu 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas deputātu 
sapulcei; 

 Piedalījies Rīgas plānošanas reģiona padomes sēdē; 

 Aizvadīta Lielā Talka Mālpils novadā; 

 Saņemta sūdzība par Mālpils HES ūdens līmeni; 

 Atrasta noslīkusi mežacūka, Āfrikas cūku mēris nav konstatēts; 

 Kā nezināms Mālpils kapos apglabāts Dainis Kindzulis; 

 Nav beigusies pēc gāzes sprādziena atrastās naudas atgriešanas lieta 
Lielvārdes šosejā 17; 
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 Tikšanās Mālpils novada vidusskolā ar audzēkņiem; 

 Noticis vandālisms Mālpils parkā – izrautas un iemestas dīķī biedrības 
„Mālpils zivīm” veidotās norādes. 

 Veikta nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1 ierakstīšana Zemesgrāmatā.  
 

Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-
2014. gada perioda programmas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”  izglītības un kultūras tīkla un tīkla pašvaldības 
stratēģiskā vadīšana sanāksmēs. 
 
Deputāte M. Ārente informē, ka pavadīta pēdējā gaitā māksliniece Rita Valnere. 
 
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka piedalījies Lielajā talkā pie Mālpils sporta 
kompleksa. 
 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka ziņo, ka bijusi lielākā atsaucība 
Lielajai talkai Mālpils novadā tās pastāvēšanas vēsturē un ka tiek veikts remonts 
pirmsskolas izglītības iestādē. 
 
Iepirkumu speciāliste A. Sārna ziņo, ka veikti iepirkumi pašvaldības informatīvā 
izdevuma iespiešanai un piegādei un elektroenerģijas iegādei. 
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4/1. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 13. aprīlī ar Nr.194 reģistrēts I.D. iesniegums, 
kurā viņš lūdz piešķirt viņam piederošajai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 
80740060048004 (Vites reproduktora kūts Nr.10), kas atrodas uz nekustamā 
īpašuma “Upesrubeņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740060048, 
adresi “Jaundorperi”, Mālpils novads, LV-2152. 
Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 
”Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta devīto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1.1. Piešķirt I.D. piederošajai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 
80740060048004 adresi “Jaundorperi”, Mālpils novads, LV-2152. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 20. aprīlī ar Nr.210 reģistrēts D.R.J. 
iesniegums, kurā viņa lūdz  piešķirt viņai piederošajam nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr.80740030930,  “Podiņu Parks” zemes vienībai  ar kadastra 
apzīmējumu 80740030929 un uz tā esošajai ēkai vienotu adresi “Podiņu Parks”, 
Mālpils novads, LV-2152. 
Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta astoto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
2.1. Piešķirt D.R.J. piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 80740030930, 
“Podiņu Parks” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030929 un ēkai ar 
būves kadastra apzīmējumu 80740030015002 vienotu adresi: “Podiņu Parks”, 
Mālpils novads, LV-2152. 
 
 
 

4/2. 
Par adreses precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 16. aprīlī ar Nr. 200 reģistrēts A.R. un A.V. 

iesniegums, kurā viņi lūdz precizēt adreses viņiem piederošajiem dzīvokļu 
īpašumiem divdzīvokļu mājā “Spodras”, saskaņā ar 2015.gada martā būvprojektu 
vadītājas A.Zariņas izstrādāto Tehnisko projektu. 
 
Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta vienpadsmito daļu, 11. punktu un 
17.punkta otrās daļas 1. apakšpunktu, saskaņā ar Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-20124. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
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1. Mainīt dzīvojamajai mājai “Spodras” adresi uz: Vites iela 10, Mālpils, Mālpils 
novads, LV – 2152. 

2. Telpu grupai Nr. 1 piešķirt adresi: Vites iela 10 - 1, Mālpils, Mālpils novads, 
LV – 2152. 

3. Telpu grupai Nr. 2 piešķirt adresi: Vites iela 10 -2, Mālpils, Mālpils novads, 
LV – 2152. 

 
 

4/3. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 9. aprīlī reģistrēts (reģ. Nr.188) V.M. 
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Strautiņi", Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 005 0204, kopējā platība 26.8 ha, sastāvošu no 
septiņām zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 

005 0209 ar platību 1.5 ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils 
Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.412 uz V.M. vārda. Īpašums nav apgrūtināts ar 
kredītsaistībām. 

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

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 

 
1. Atļaut sadalīt V.M., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas  „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 8074 005 0204, atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0209 ar platību 1.5 ha. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0209 ar platību 
1.5 ha: 

2.1. piešķirt nosaukumu “Saivas’’, 
2.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - (NĪLM kods - 0201). 
 
 

4/4. 
Par izmaiņām zemes nomas līgumā. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 26. martā ar Nr.168 reģistrēts V.M. 
iesniegums, kurā viņš lūdz samazināt iznomājamās zemes platību no 2.55 ha, uz 
aptuveno platību 0.6 ha. Zemes nomas līgums Nr.85/12 par pašvaldībai piekritīgās 
zemes “Robiņi”, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80740030222, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80740030222, ar kopplatību 2.55 ha tika noslēgts 
11.10.2012. 

Nekustamais īpašums “Robiņi”, ar kadastra Nr. 80740030222, sastāvošs no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0222, uz kuras atrodas 
mājīpašums, sastāvošs no dzīvojamās mājas un piecām palīgēkām, kas pieder 
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V.M., atrodas Mālpils ciema teritorijā. Atbilstoši Mālpils novada teritorijas 
plānojumam 2013.-2024. gadam, plānotā zemes izmantošana ir mazstāvu 
dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma zemes vienība ir pašvaldībai 
piekritīgā zeme, par kuru ar V.M. ir noslēgts zemes nomas līgums, kurš ir spēkā no 
11.10.2012. līdz 11.10.2022. Pašreizējais zemes izmantošanas mērķis ir: 1) zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 
2.3200 ha, 2) Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) –0.2300 ha. 

                                                                                                                                         
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1. Samazināt pašvaldībai piekritīgās zemes “Robiņi”, nekustamā īpašuma kadastra 
Nr. 80740030222, V.M. iznomātās zemes gabala platību, kas nepieciešama 
mājsaimniecības vajadzībām uz 0.84 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam 
(zemesgabala platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu var tikt precizēta), nosakot 
zemes lietošanas mērķus - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) - 
0.2300 ha un pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods -  
0502) – 0.6100 ha platībām. 
 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030222 zemes gabalu ar 
paliekošo platību 1.71 ha (zemesgabala platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu var 
tikt precizēta), piedāvāt nomas izsolē bez apbūves tiesībām lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, slēdzot nomas līgumus uz vienu gadu, nosakot pagaidu 
lietošanai mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 
-  0502). 
3. Piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes, publiskot informāciju par iznomājamo 
zemes vienības daļu domes mājaslapā un izvietojot informāciju domes 
administratīvajā ēkā. 
 

4/5. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 15. aprīlī (Reģ. Nr.196) saņemts A. B. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību 
“Atvases”, par pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 
80740030811, kopplatību 1.7 ha, kas ir starpgabals, nomu. Zemes izmantošanas 
mērķis – lauksaimniecības produkcijas ražošana. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Atvases” par 
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kadastra apzīmējums 80740030811, 
kopplatība 1.7 ha. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 17. aprīlī (Reģ. Nr.207) saņemts  
Ē. M. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes ar kadastra Nr.80740030910, adrese “Rūpniecības iela 9”, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030902, kopplatība 6.5017 
ha, daļu ar platību 0.013 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
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Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ē.M. par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 80740030902, adrese “Rūpniecības iela 9”, 
Mālpils, Mālpils novads, kopplatība 6.5017 ha, daļu ar platību 0.013 ha. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 29. aprīlī saņemts (Reģ.Nr.230) B.D.  
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes ar kadastra Nr.80740030910, adrese “Rūpniecības iela 9”, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030902, kopplatība 6.5017 
ha, daļu ar platību 0.09 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80740030902, adrese “Rūpniecības iela 9”, Mālpils, Mālpils 
novads, kopplatība 6.5017 ha, daļu ar platību 0.09 ha ar B.D. 
 3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

4/6. 
Par ielu nosaukumu maiņu. 

 
Mālpils novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta vēstuli, kurā lūgts 

izvērtēt un sakārtot novada teritorijā esošo ciemu adrešu atbilstību Ministru 
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
prasībām un Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam prasībām. 
Lai uzsāktu adrešu sakārtošanu, nepieciešams precizēt ciemu teritorijās ielu 
nosaukumus un loģisku izvietojumu. Veicot ielu inventarizāciju tika konstatēts: 
1) Mālpils ciemā ir divas Nītaures ielas – valsts autoceļš V-60 ciema robežās un 
blakus esošā pašvaldības Nītaures iela, 
2) Sidgundas ciemā esošā Zvaigžņu iela veido neloģisku  konfigurāciju. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 

1. Mainīt valsts autoceļa V-60 Mālpils ciema teritorijā nosaukumu no Nītaures iela 
uz Skulmes iela. 
 
2.1. Samazināt pašvaldības ielas Zvaigžņu iela (I-19), kadastra apzīmējums 
80740050516, garumu, veicot izmaiņas pašvaldības ceļu reģistrā. 
2.2. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Mēness iela. 
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4/7. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 1”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 

Nr.80740030329, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80740030329 esošajām 

būvēm ar adresi Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads un Nākotnes iela 5, 

Mālpils, Mālpils novads, atbilstoši atkārtotai ēku kadastrālajai uzmērīšanas lietai, ir 

precizētas telpu un telpu grupu platības, tāpēc nepieciešams precizēt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši telpu grupu lietošanas veidam būvēs, 

precizējot lietošanas mērķiem piekrītošās zemes vienības platības. 

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” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1.Noteikt nekustamā īpašuma „ Nākotnes iela 1”, Mālpils, Mālpils novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030329, kopplatību 1.3200 ha, precizētos 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
 
1.1.Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods-0601) - 0.1320 ha. 
1.2. Komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods-0801) -0.1590 ha. 
1.3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (NĪLM kods – 0901) - 0.0660 ha. 
1.4. Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (NĪLM kods – 0903) - 0.2370 
ha. 
1.5. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods - 0908) - 0.7260 ha. 

 
4/8. 

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un “Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likuma” 22. panta otro daļu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā”.  
(Lieta Nr.1-01.1) 
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4/9. 
Par deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 

 
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz maija domes sēdei. 

 
4/10. 

Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” rezultātu apstiprināšanu. 

 
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” iesniegti 12 

(divpadsmit) projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 7 118,95 EUR (septiņi 
tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro 95 centi). 

Žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem pievienotajiem 
fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Saskaņā ar konkursa nolikumu, 
vadītājiem tika nodrošināta iespēja papildus prezentēt savu projektu žūrijas 
sanāksmes laikā, par ko tika paziņots visiem projektu vadītājiem telefoniski.  

Iepazīstoties ar iesniegto projektu pieteikumiem un noklausoties projektu 
vadītāju papildus informāciju žūrijas sanāksmes laikā, žūrija nolēma: 

 
1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes 

finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 700,00 
EUR (septiņi simti euro 00 centi) katram no sekojošiem projektiem: 
1.1. Prasme draudzēties, projekta vadītāja Ilona Dreimane, 
1.2. Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana, projekta vadītāja Irēna 

Baltalksne, 
1.3. „Eiropas pieturas” puķu dobes un saules pulksteņa pamatu izveide, 

projekta vadītāja Daiga Brežinska, 
1.4. Mālpils BMX trases braucamās kārtas seguma atjaunošana, projekta 

vadītājs Kristaps Steķis. 
 
2. Noraidīt kā konkursa nolikumam neatbilstošus sekojošus projektus: 

2.1. Prieks atpūsties kopā ar ģimeni, draugiem, projekta vadītāja Dzinta 
Krastiņa.  

2.2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana PII Māllēpīte, projekta vadītāja 
Sintija Zvereva.  

2.3. Atpūtas stūrītis. Projekta vadītāja Ingrīda Muraško. 
2.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra trenažieru laukuma izveide 

PIEKTAIS SOLIS. Projekta vadītāja Dace Andrejeva. 
2.5. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra trenažieru laukuma izveide 

SESTAIS SOLIS. Projekta vadītāja Sarmīte Dadeika. 
2.6.  Mālpils junioru hokejs, projekta vadītāja Ilze Bērziņa. 
2.7.  Ilgu mūžu grāmatām. Projekta vadītāja Ilze Feldmane. 
2.8.  Autotransporta stāvlaukumu tehniskā projekta izstrāde. Projekta 

vadītājs Vladislavs Komarovs. 
 
Kopējais piešķirtais finansējums ir 2 599,68 EUR (divi tūkstoši pieci simti 
deviņdesmit deviņi eiro 68 centi). 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome, balsojot ar 5 balsīm ”par” (A. Lielmežs,  
L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), 1 balsi „atturas” (L.Ligeris), 
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deputātam R. Jomertam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA: 
 
1. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā „Mēs savam novadam” atzīt par 
konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes finansējumu 
saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 700,00 EUR (septiņi simti 
euro 00 centi) katram no sekojošiem projektiem: 
1.1. Prasme draudzēties, projekta vadītāja Ilona Dreimane; 
1.2. Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana, projekta vadītāja Irēna 
Baltalksne; 
1.3. „Eiropas pieturas” puķu dobes un saules pulksteņa pamatu izveide, 
projekta vadītāja Daiga Brežinska; 
1.4. Mālpils BMX trases braucamās kārtas seguma atjaunošana, projekta 
vadītājs Kristaps Steķis. 
 
 

4/11. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
 Mālpils novada dome ar 2015. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr.2/10 
nolēma atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās 
mežaudzes. Ir noteikta nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 8 000,- EUR 
(astoņi tūkstoši eiro), t.sk., zemei – 2 400,- EUR, mežaudzei - 5 600,- EUR., 
apstiprināti nekustamā īpašuma „Lejasrautēni” atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un 
veikt nekustamā īpašuma izsoli.  

Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis-100,- 
EUR) tika organizēta 2015. gada 20. aprīlī. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās 
divi izsoles dalībnieki, fiziska persona – I.D., personas kods „dzēsts”, un juridiska 
persona – SIA “R GRUPA”, reģ.Nr. 50003603631, iesniedzot visus izsoles 
noteikumos minētos dokumentus. 

Saskaņā ar 2015. gada 25. februāra Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr.2/10 apstiprinātā „Nekustamā īpašuma „Lejasrautēni” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumi” 15.punktu, I.D., personas kods „dzēsts”, nosolīja 
nekustamo īpašumu „Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās 
mežaudzes par 9700,- EUR. Līdz ar to nekustamais īpašums izsolē pārdots par 
9700,- EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti eiro). 

Mālpils novada domē 2015.gada 29.aprīlī saņemta I.D. un I.P., personas 
kods „dzēsts”, Vienošanās par saistību, tiesību un pienākumu pārņemšanu, kas 
izriet no 20.04.2015. Mālpils novada domē organizētās nekustamā īpašuma 
„Lejasrautēni” izsoles (noslēgta 23.04.2015.) (turpmāk tekstā – Vienošanās).  

Ar šo Vienošanos I.D. nodod un I.P. pieņem I.D. visas saistības, tiesības un 
pienākumus, kas izriet no 20.04.2015. Mālpils novada domē organizētās 
nekustamā īpašuma „Lejasrautēni” izsoles, kurā I.D. ir sniedzis savu dalību un par 
nekustamo īpašumu „Lejasrautēni” nosolījis visaugstāko cenu, t.i., 9700,- EUR. 
Turpmāk visas I.D. saistības, kas izriet no Izsoles (t.i., Izoles noteikumu noteiktajā 
kārtībā un termiņā samaksas veikšana par nosolīto īpašumu „Lejasrautēni”, 
pirkuma līguma noslēgšana un īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz 
I.P. vārda) – apņemas nodrošināt saistību un tiesību pārņēmēja – I.P. I.P. 
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apliecina, ka ar Mālpils novada domes 25.02.2015. sēdē Nr. 2 (lēmums Nr. 2/10) 
apstiprinātajiem izsoles noteikumiem ir iepazinusies. I.D.apliecina, ka I.P. ir 
atlīdzinājusi visus izdevumus, kādi I.D. radušies, piedaloties izsolē. 

Mālpils novada dome konstatē, ka 2015.gada 29.aprīlī no I.P. ir saņemta 
visa pirkuma cena par nekustamo īpašumu „Lejasrautēni”. 

Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk tekstā – Civillikums) 1868.pants 
nosaka, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses, 
t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot tikai 
prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums 
attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā 
parādnieka vietā iestājas jauns. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Civillikuma 
1868.pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.12 un 
2015.gada 23.aprīļa Vienošanos par saistību, tiesību un pienākumu pārņemšanu, 
kas izriet no 20.04.2015. Mālpils novada domē organizētās nekustamā īpašuma 
„Lejasrautēni” izsoles,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt 2015. gada 20. aprīlī notikušās nekustamā īpašuma 
“Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes 
izsoles rezultātus; 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar I.D., personas kods „dzēsts”, saistību un tiesību 
pārņēmēju I.P., personas kods „dzēsts”, par nekustamā īpašuma 
“Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes 
atsavināšanu par 9700,- EUR (deviņiem tūkstošiem septiņiem simtiem eiro); 

3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma 
izpildi. 

 
 

4/12. 
Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu. 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 13. aprīlī saņemts Mālpils novada vidusskolas 
iesniegums ar lūgumu saskaņot Mālpils novada vidusskolas darbinieku 2015. gada 
3. februārī darbinieku kopsapulcē apstiprināto Darba koplīgumu. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas Darba koplīgumu (pielikumā).  
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4/13. 

Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 
apbalvošanu 

 
1. Saskaņā ar 2015.gada 28.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums Nr.1/26) 
apstiprināto nolikumu “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”, izglītības iestāžu vadītāji 
iesnieguši pieteikumus skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem 
starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu 
olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un skatēs 2014./2015. mācību gadā. 
Nolikuma 9.punkts paredz, ka par sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu lēmumu. 
2014./2015.mācību gadā starptautiskus panākumus XIV Starptautiskajā vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” guvuši divi Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi – K.C., iegūstot 3.vietu un M.Š., iegūstot atzinību, 
skolotāja – D.G.. Izvērtējot izglītības iestāžu pieteikumus un ņemot vērā 
sasniegumus starptautiska mēroga konkursā,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 

 
1.1. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto 3.vietu, piešķirt 
K.C. naudas balvu 50,-EUR apmērā un skolotājai D.G. naudas balvu 50,-EUR 
apmērā; 
1.2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, piešķirt 
M.Š naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai D.G.  naudas balvu 30,-EUR 
apmērā; 
1.3. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu apbalvojamo skolēnu 
un pedagogu sarakstu par sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un 
starptautiska mēroga olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs 
2014./2015.mācību gadā (pielikumā). 

 
2. Mālpils novada domē 22.04.2015. reģistrēts (reģ.Nr.215) Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas direktora J. Vītuma iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par 
mākslas skolas audzēkņa D.Z.D. apbalvošanu par sasniegumiem starptautiskos 
konkursos, izstādēs un skatēs 2014. gadā.  Par minētajiem sasniegumiem D.Z.D. 
un skolotāja D.G. izvirzīti Kultūras ministrijas apbalvojumam.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 

 
2.1. Par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs 2014.gadā, 
piešķirt D.Z.D. naudas balvu 50,-EUR apmērā un skolotājai D.G. naudas balvu 50,-
EUR apmērā. 
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4/14. 

Par autobusa piešķiršanu. 

 
 

Mālpils novada domē 20.04.2015. saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 
sociālās darbinieces darbā ar ģimenēm un bērniem Dagnijas Valteres iesniegums 
ar lūgumu piešķirt autobusu š.g. 9. maijā 27 bērnu vecumā no 6-12 gadiem un 3 
pieaugušo (pavadoņu) nogādāšanai uz Rīgu, biedrības „Ascendum” organizētā 
bērnu kultūras projekta „Garā pupa” ietvaros rīkoto bezmaksas ekskursiju un 
kultūras pasākumus Rīgā. Plānotais ekskursijas ilgums no plkst. 13.00-18.00. 

Biedrība "Ascendum" ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir 
veicināt Latvijas augšupeju - ekonomisko, garīgo un sociālo - mērķtiecīgi atbalstot 
kultūru, zinātni un pilsonisko sabiedrību. 

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” piedāvā iespēju pieteikties bezmaksas 
kultūrizglītojošām ekskursijām, kas reģionu maznodrošinātajiem bērniem piedāvā 
iepazīties ar Rīgu un tās dāvātajām kultūras iespējām. Pieteikties ekskursijām 
aicinātas Latvijas reģionu skolas un pašvaldības, sadarbojoties ar vietējo sociālo 
dienestu.  

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem pieeju kultūrai un atgādināt 
sabiedrībai par kultūras nozīmi personības un domātspējas attīstīšanā. Par 
projekta galveno aktivitāti ir kļuvusi bezmaksas ekskursiju organizēšana Rīgā, 
iesaistot reģionu mazturīgos bērnus kultūras procesos. Šajā sezonā papildus 
ierasto teātru un muzeju apmeklējumiem ekskursantiem būs iespēja iepazīties arī 
ar jaunuzcelto Gaismas pili. Pilnībā tiks segti visi ar ekskursiju saistītie izdevumi, 
pašvaldībām nepieciešams segt tikai transporta izdevumus. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1. Piešķirt transportu Mālpils novada maznodrošinātajiem bērniem 2015. gada  
9. maijā uz Rīgu, uz biedrības „Ascendum” organizētā bērnu kultūras projekta 
„Garā pupa” ietvaros rīkoto bezmaksas ekskursiju un kultūras pasākumiem Rīgā. 
2. Finansējumu transporta apmaksāšanai piešķirt no P/A „Mālpils sociālais 
dienests” budžeta. 

4/15. 
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro 
daļu, 41.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 23.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.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;  
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b) ir nepieciešams pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus- (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana)  neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

c) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Norma K” ir dibināta, lai organizētu 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus-   siltumapgādi; 

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

Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Norma K” 
(reģistrācijas Nr. 40003312216 ) uz 10 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu 
pārvaldes uzdevumu organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus  
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;  notekūdeņu savākšana, novadīšana 
un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds deleģēšanu 
saskaņā ar 1. pielikumu.  

 2. Lēmuma 1. punktā minēto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

 
4/16. 

Par pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 

 
Pamatojoties uz 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem  
Nr. 643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības 
apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju”,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskatu. 

 
 

4/17. 
Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,  
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Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
 

1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2014.gada pārskatu par kopējo 
summu 214613 EUR. 

2. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2014.gada pārskatu par 
kopējo summu 1847925 EUR. 

3. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2014.gada pārskatu par kopējo 
summu 546803 EUR. 

4. Apstiprināt Mālpils novada domes 2014.saimnieciskā gada pārskatu par 
kopējo summu 11114057 EUR. 

5. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2014.saimnieciskā gada 
pārskatu par kopējo summu 13723398 EUR. 

 
4/18. 

Par E. Priekules iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 22.04.2015. saņemts Mālpils kultūras centra 

direktores Edītes Priekules iesniegums ar ierosinājumu uzsākt veidot Mālpils 
novadā liepiņu stādījumu alejas š.g. 12. maijā par godu Martas Liepiņas – Skulmes 
dzimšanas dienai. 
 

2015. gadā aprit 135 gadi Mālpils novadniecei, tēlniecei Martai Liepiņai – 
Skulmei, 165 gadi Andrejam Liepiņam un 90 gadi Džemmai Skulmei. Viņi un viņu 
devums ir mūsu novada kultūrvēsturiskais mantojums. 
 E. Priekule lūdz ierādīt zemi, kur to drīkstētu veidot un naudas līdzekļus 
liepu stādu iegādei. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 

Piešķirt finansējumu 21 liepu stādu iegādei liepiņu stādījumu alejas 
izveidošanai par godu māksliniekiem Martai Liepiņai – Skulmei, Andrejam 
Liepiņam un Džemmai Skulmei no Mālpils kultūras centra budžeta. 
 

 
4/19. 

Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 29. aprīlī reģistrēts Mālpils kultūras centra 

direktores Edītes Priekules iesniegums, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2015. 
gada 10.maijā rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils centrā. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
  

1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 10. maijā 
Mālpils centra teritorijā. 

2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus - 2015 nolikumu (pielikumā). 
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4/20. 

Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

 
 
Izvērtējot Valsts rezerves zemēs ieskaitīto nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 80740010413 zemes vienību, kas ir noteikts kā starpgabals ar 
kadastra apzīmējumu 80740030271, kurš tika izdalīts zem GSM bāzes stacijas 
sakaru torņa, (uz doto brīdi tas ir demontēts), tika konstatēts, ka zemes gabala 
platība (0.0020 ha) neatbilst Mālpils novada teritorijas plānojumā noteiktajai 
minimālās zemes gabala platības prasībām (0.1200 ha), tam nav piekļuves no 
ielas, tāpēc nepieciešams to noteikt par pašvaldībai piekrītošo zemi un pievienot 
pieguļošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030300. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās„ 3. panta otrās daļas 4.punktu, atbilstoši Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11.punktam, zemesgabals, kura 
platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto 
minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai 
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), ir zemes 
starpgabals un saskaņā ar likuma un par to pašvaldības dome (padome) ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tā ir zemes starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto 
uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi; pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, pamatojoties uz 2006. gada  
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740030271, platību 0.0020 ha 
par pašvaldībai piekrītošu zemi. 
2. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740030271, platība 0.0020 

ha, pieguļošajai pašvaldībai piekritīgai nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 

80740030300, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030300. 

 
 

4/21. 
Par saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” nolikums” apstiprināšanu. 

 
Ievērojot to, ka ar 2010.gada 1.janvāri spēku zaudē „Publisko aģentūru likums” 
(stājies spēkā 2001.gada 25.aprīlī) un pašreiz spēkā esošais „Publisko aģentūru 
likums” (stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī) neparedz pārvaldes līgumu slēgšanu 
starp pašvaldību un aģentūras direktoru, nepieciešams veikt grozījumus 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” nolikumā, izsakot nolikuma 
6.punktu sekojošā redakcijā: 
„6. Aģentūras darbības pārraudzību veic Dome.”  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas#p8
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Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1. Izdarīt grozījumus Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” nolikumā, izsakot Nolikuma 6.punktu sekojošā redakcijā: 
„6. Aģentūras darbības pārraudzību veic Dome.” 
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils 
sociālais dienests” nolikums”. (Lieta Nr. 1-01.1) 
 

4/22. 
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

 
Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 

Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut blakus 
pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, 
uzstādīt no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju 
sēdvietām, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu vēlas iekārtot 
āra kafejnīcu. 

Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču 
pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, 
tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta; publiska vieta ir 
jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās 
īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu, pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir 
tiesīga noteikt:  
8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar 
pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 
8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 
nodrošināšanai;  
8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  
8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;  
8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  
8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt 
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta 
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, 
paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā 
tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu.  
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt 
atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un uz Noteikumu 
8.punktu,  
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Dome, balsojot ar 7 balsīm ”par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLĒMA: 
 
1. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: Nākotnes 
iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-
kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādot no a/s 
„Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām. 
2. Atļaujas darbības laiks no 2015.gada 10. maija līdz 31.augustam, saglabājot 
pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt 
atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. 
3. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 
21.00. 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
06.05.2015. 


