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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.5 
 

Mālpils novada Mālpilī       25.05.2016. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
3. Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma sadali. 
5. Par kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils novada nekustamajā 

īpašumā “Kalna Ķikuti”  rekultivācijas veida saskaņošanu. 
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
7. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu piešķiršanu. 
9. Par jaunā pedagogu atalgojuma modeļa projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 
10. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas finansēšanu. 
11. Par Mālpils internātpamatskolas finansēšanu. 
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikācijas saskaņošanu. 
13. Par izmaiņām amatu sarakstā. 
14. Par projekta “Zinātnisku rakstu krājums “Kultūrvēstures avoti un Mālpils 

novads”” īstenošanu un līdzfinansējumu. 
15. Par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu “Sporta 

inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs”. 

16. Par projekta ”Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana” 
pieteikumu LEADER programmā. 

17. Par projekta “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības 
nodrošināšana Mālpils kultūras centra Mazajā zālē” pieteikumu LEADER 
programmā. 

18. Par jaunas vai lietotas traktortehnikas iegādi SIA Norma K vajadzībām. 
19. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 
20. Par biedrības “Dzelzs vilks” iesnieguma izskatīšanu. 
21. Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
22. Par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”. 
23. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Valts Mihelsons, Solvita Strausa, Leontina 
Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
PSIA “Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps; 
Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktore 
Frančeska Ģēvele; 
Mālpils internātpamatskolas direktores vietniece mācību darbā Solvita Lapiņa; 
Mālpils internātpamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Dace 
Andrejeva; 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores vietniece profesionālajā izglītībā 
Gunta Jēkabsone; 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores vietniece vispārējā izglītībā Daiga 
Melcere; 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča; 
Izglītības speciāliste Anita Sārna; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
kancelejas vadītāja Santa Ozola. 
 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ; 
Andris Apsītis  - pamatdarba dēļ; 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ. 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 1 (vienu) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktiem šādā redakcijā: 
  
24. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 
ievēlēšanu. 
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5/1. 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 12. maijā saņemts (Reģ.Nr.293) I.D., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz, abpusēji vienojoties, izbeigt zemes nomas 
līgumu Nr.85/09 par pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma „Tehnikuma 
mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0250, daļas ar platību 0.2 ha, nomu ar apbūves tiesībām, kurš tika 
noslēgts 2009 gada.  4.decembrī. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”, zemes nomas līguma Nr. 85/09  9.1 punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Pēc abpusējas vienošanās ar 31.05.2016. izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 85/09 
ar I.D. par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi”, 
kadastra Nr. 8074 003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 
0250, daļas ar platību 0.2 ha, nomu. 

 
 

5/2. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 7. aprīlī (reģ. Nr.203) saņemts V.D., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.D., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 6. aprīlī (reģ. Nr.201) saņemts M.K., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
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piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
 

3. Mālpils novada domē 2016. gada 16. maijā (reģ. Nr.302) saņemts J.R., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J.R., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

4. Mālpils novada domē 2016. gada 16. maijā (reģ. Nr.303) saņemts M.C., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.C., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
4.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
 
5. Mālpils novada domē 2016. gada 11. aprīlī (reģ. Nr.212) saņemts L.L., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.L., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
5.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
 

6. Mālpils novada domē 2016. gada 7. aprīlī (reģ. Nr.292) saņemts  N.K., p.k. 
“dzēsts”, A.K., p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu precizēt iznomātās zemes 
platību un pārslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu uz A.K. vārda. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
6.1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar N.K., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu. 
6.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.K.  par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0910, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas nomu mazdārziņa 
ierīkošanai. 
6.3. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
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7. Mālpils novada domē 2016. gada 11. aprīlī (reģ. Nr.211) saņemts L.E., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
Iesnieguma izskatīšanas procesā zemes nomas pieprasītājai atsaucās uz 
piedāvājumu iznomāt zemes gabalu mazdārziņa ierīkošanai pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma  Tehnikuma mazdārziņi zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0259. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.E. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 
0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
7.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

8. Mālpils novada domē 2016. gada 11. aprīlī (reģ. Nr.290) saņemts Z.K. p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, 
nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z.K., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 
0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
8.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

9. Mālpils novada domē 2016. gada 16. maijā (reģ. Nr.300) saņemts I.Z., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Pilskalna iela 11, Mālpils, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0008, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0349 
daļas ar platību 0.12 ha nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.Z., par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Pilskalna iela 11, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0008, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0349, daļas ar platību 0,12 ha, 
nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
9.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

10. Mālpils novada domē 2016. gada 10. maijā (reģ. Nr.284) saņemts L.L., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumus par pašvaldībai 
piederošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  8074 003 0328 
(īpašums “Līdumi”), 8074 003 0868 (īpašums Ķiršu iela 28), 8074 003 0867  
(īpašums Rūpniecības iela 13) un pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo  zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0859 (īpašums ”Galilejas)”, nomu, 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. 

Nekustamo īpašumu Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0868, platība 3.98 ha, Rūpniecības iela 13, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0867, 
platība  2.04 ha un “Līdumi”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740 003 
0328, platība 6.00 ha,  nomai pieprasītie zemes gabali atrodas Mālpils ciema 
teritorijā, kur atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir paredzēta 
rūpnieciskās apbūve, bet  nav  uzsākta zemes izmantošana, atbilstoši 
paredzētajam lietošanas mērķim.  

Nekustamo īpašumu Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0868, daļa ar platību 0.01 ha ir iznomāta kā būves 
(transformators) apsaimniekošanai nepieciešamā platība.  

Nekustamā īpašuma “Līdumi”, zemes vienība, kadastra apzīmējums 80740 003 
0328, platība 6.00 ha, daļa ar platību 1.00 ha ir iznomāta  lauksaimniecības 
vajadzībām. 

Nekustamā īpašuma  “Galilejas”, zemes vienība, kadastra apzīmējums 8074 003 
0859, platība  0.28 ha, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam atrodas 
lauku zemju teritorijā. 

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

10.1.1. “Galilejas”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0859, kopplatība  0.28 ha; 
10.1.2. Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0868,  daļu ar platību 3.97 ha; 
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10.1.3. Rūpniecības iela 13, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0867, platība  2.04 ha; 
10.1.4. “Līdumi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0328, daļu ar platību 4.98 ha. 

10.2. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

11. Mālpils novada domē 2016. gada 12. maijā (reģ. Nr.291) saņemts A.R., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par Valsts rezerves 
zemju fondā ieskaitīto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0523, 
platība 0.93 ha, mazdārziņa ierīkošanai. 
 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17. panta (1) un (2) punktiem, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
11.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.R. par Valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0523, platība 0.93 ha, nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai 
11.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

 
 

5/3. 
Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 3. maijā reģistrēts (reģ.Nr.352) Dz.S., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz apstiprināt AS “Mērniecības centrs MC” 
sertificētās mērnieces Sanitas Gailītes, sertifikāta Nr. BA Nr.139, izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr. „dzēsts”, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu „dzēsts”.  
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2007. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  
noteikumiem Nr. 496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt AS “Mērniecības centrs MC” sertificētās mērnieces Sanitas Gailītes, 
sertifikāta Nr. BA Nr.139, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„dzēsts”, kadastra Nr. „dzēsts”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu „dzēsts”.  
1.1. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu „dzēsts” ar 
platību 2.0 ha, piešķirt adresi „dzēsts”, Mālpils novads.  
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1.2. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu „dzēsts”, ar 
platību 2.0 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 
1.3. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu „dzēsts”, ar 
platību 1.3 ha, piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
1.4. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu „dzēsts”, ar 
platību 1.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

 
5/4. 

Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2016. gada 16. maijā (Reģ. Nr.301) saņemts V.J. p.k. 
„dzēsts”, iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts” ar kadastra 
Nr. „dzēsts”, kopējo platību 12.89 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu „dzēsts”, platību 9.56 ha. 
 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās daļas 
7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punkta 
pirmo daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. punktu un 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut sadalīt V.J. piederošo nekustamo īpašumu „dzēsts” ar kadastra Nr. 
„dzēsts”, kopējo platību 12.89 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu „dzēsts”, platību 9.56 ha. 
1.2. Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu „dzēsts”, platību 9.56 ha nosaukumu „dzēsts”, Mālpils 
novads, 
1.3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu „dzēsts”, platību 9.56 ha, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 
 
2. Izvērtējot pašvaldībai piederošos īpašumus, tiek konstatēts, ka būtu lietderīgi 
veikt nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra Nr.8074 003 0250, 
kopplatība 11.24 ha, sastāvošu no 3 zemes gabaliem, sadali. 
Nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem: 8074 003 0250 platība 3.13 ha, 8074 003 0252, platība 4.19 ha, 
8074 003 0259, platība 3.92 ha, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, 
atrodas mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā. Daļa no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259 publiskā apbūves teritorijā. Uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0250 atrodas zemes īpašniekam 
nepiederoša būve – transformators. 
Īpašuma tiesības uz zemi un būvēm nostiprinātas Rīgas rajona zemesgrāmatu 
nodaļas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000457903 
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās daļas 
7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punkta 
pirmo daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 
punktu, 21. panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 2006. gada 14. septembra likuma Zemes 
ierīcības likuma 5. panta 1. punktu un 8. panta 3. punktu, 2011. gada 12.aprīļa 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0250, platība 3.13 
ha, atdalot zemes gabalus ar aptuvenajām platībām   0.82 ha un 0.98, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. 
2.2. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, platību 4.19 
ha. 
2.3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, platību 
4.19 ha, piešķirt adresi Pils iela 9, Mālpils, Mālpils novads. 
2.4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, platību 4.19 
ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana 
sakņu dārziem (NĪLM kods - 0502). 
2.5. Paliekošajai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, platību 
3,92 ha piešķirt adresi: Lejciema iela 3, Mālpils, Mālpils novads. 
2.6. Paliekošajai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, platību 
3,92 ha, saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods - 0502). 
 
3. Izvērtējot pašvaldībai piederošos īpašumus, tiek konstatēts, ka būtu lietderīgi 
veikt nekustamā īpašuma “Nātrēni”, kadastra Nr. 8074 003 0933, sastāvoša no 
vienas zemes vienības ar platību 20.13 ha, sadali, atdalot zemes gabalu ar 
aptuveno platību 2.80 ha, uz kura atrodas degradētās būves, kuru turpmāk nodot 
atsavināšanai. 
Nekustamā īpašuma “Nātrēni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0257, platību 20.13 ha, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, atrodas 
lauku zemju teritorijā. 
Īpašuma tiesības uz zemi un būvēm nostiprinātas Rīgas rajona zemesgrāmatu 
nodaļas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000054211. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likuma Zemes ierīcības likuma 5. panta 
1. punktu un 8. panta 3. punktu, 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 1994. gada 
19. maija likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un otrās 
daļas 3. punktu, 21. panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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3.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Nātrēni”, Mālpils novads, 
atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 2.80 ha, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. 
3.2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.  

 
 
 

5/5. 
Par kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils novada nekustamajā 

īpašumā “Kalna Ķikuti”  rekultivācijas veida saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016. gada 16.maijā saņemts SIA "Mokura Europe", reģistrācijas Nr. 
40103594738, iesniegums par kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils 
novada nekustamajā īpašumā “Kalna Ķikuti”  rekultivācijas veida saskaņošanu. 
Mālpils novada Dome konstatē: 

1. Saskaņā ar valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem 
nekustamais īpašums  “Kalna Ķikuti”,  Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0086 
sastāv no vienas zemes vienības  ar kopplatību 62,7 ha. Nekustamais īpašums, 
saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumu Nr.284, pieder SIA “Mokura Europe”. 

2. SIA “Mokura Europe” Valsts Vides Dienests izsniedzis  Zemes dzīļu 
izmantošanas licenci Nr. CS13ZD0128 derīgo izrakteņu ieguvei kūdras atradnei 
“Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Kalna Ķikuti”, kura 
derīga līdz 2038. gada 10. aprīlim. 

3. Mālpils novada Domē iesniegts Valsts vides dienesta 2016. gada 14. aprīļa 
pārbaudes akta Nr. 502-055/2016 objektā kūdras  atradne “Ķēviešu (Lielais) purvs” 
Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Kalna Ķikuti” kopija, kurā norādīts, ka 
kūdras ieguve notiek saskaņā ar Latvijas PSR meliorācijas un ūdenssaimniecības 
ministrijas valsts meliorācijas projektēšanas institūta sabiedriskā konstruktora 
izstrādāto “Ķēviešu purva kūdras pakaišu ieguves tehnisko darba projektu”, kas 
izstrādāts 1975. gadā. Pārbaudes aktā konstatēts, ka izstrādātais 1975. gada 
Projekts atbilst Valsts vides dienesta 11.04.2013. izsniegtās zemes dzīļu 
izmantošanas licences Nr. CS13ZD0128 ar derīguma termiņu līdz 10.04.2038. 
zemes dzīļu izmantošanas nosacījumiem un tie tiek izpildīti derīgo izrakteņu 
ieguves laikā. 

4. 20.05.2016. Mālpils novada Domē iesniegta apliecinājuma vēstule par SIA 
“Mokura Europe” apņemšanos veikt rekultivācijas pasākumus platību sagatavojot 
izmantošanai mežsaimniecībā (veicot meža stādīšanas pasākumus). 

5. 21.08.2012 Ministru kabineta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība” 87. punkts nosaka: “Rekultivācijas veidu saskaņo ar pašvaldību, 
izstrādājot šo noteikumu 39.punktā minēto projektu.” 

6.  21.08.2012 Ministru kabineta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība” 91.3.  nosaka: “Kūdras ieguves vietas rekultivē: 91.3. sagatavojot 
izmantošanai mežsaimniecībā;“ 

7. 21.08.2012 Ministru kabineta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība” 93. punkts nosaka: “Projekti, kas izstrādāti pirms šo noteikumu spēkā 
stāšanās atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, ir 
spēkā līdz to īstenošanas beigām, ja:  

93.1. tie nav pretrunā ar zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas nosacījumiem; 

93.2. derīgo izrakteņu ieguves darbi, kas veikti pirms šo noteikumu spēkā 
stāšanās, atbilst projektam.” 

 

http://likumi.lv/ta/id/251021-derigo-izraktenu-ieguves-kartiba#p39
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Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz 21.08.2012 Ministru kabineta 
noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87. ,91.3., 93. punktiem un 
Mālpils novada Domes  29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Mālpils 
novada Teritorijas plānojuma  2013-2024. gadam grafiskās daļas un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Saskaņot kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils novada nekustamajā 
īpašumā “Kalna Ķikuti”  rekultivācijas veidu, atradnes platību sagatavojot 
izmantošanai mežsaimniecībā un veicot meža stādīšanas pasākumus. 

 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Mālpils 
novada domē (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152). 

 
5/6. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs iesniegumā Mālpils novada domei ierosina 
izvērtēt atsavināšanas lietderību pašvaldības nekustamajiem īpašumiem: 
 
1) „Lejas Liepiņas”, kadastra Nr. 8074 004 0296, sastāvošam no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0296, kopplatība 15.71 ha, 
2) “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, sastāvošam no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0512, kopplatība 2.44 ha, 
3) “Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 0100, sastāvošam no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, kopplatība 2.33 ha, 
4) “Galilejas”,  kadastra Nr. 8074 003 0859, sastāvošam no vienas zemes vienības 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0859, platība 0.28 ha. 

Mālpils novada domē 2015. gada 6. novembrī saņemts I.R. iesniegums, 
kurā lūdz izskatīt jautājumu par  viņas nomātā nekustamā īpašuma „dzēsts”, 
kadastra Nr. „dzēsts” zemes vienības izpirkšanu. 

Zemes vienība, atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, atrodas 
lauku zemju teritorijā. Atbilstoši zemes robežu plāna  eksplikācijai - dominējošā ir 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizņem 9.70 ha, 4.78 ha ir meža zeme.  

Saskaņā ar  likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu, kurš nosaka, 
ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru 25. panta 2.1 
daļas  noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, zemes īpašums „dzēsts”, 
kadastra Nr. „dzēsts” ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 
novada zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000554533 uz Mālpils novada 
pašvaldības vārda. Saskaņā ar 2012. gada 13. septembrī noslēgto Lauku apvidus 
zemes nomas līgumu, kurš reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2012. 
gada 26. septembrī  (Reģ. Nr. 77/12), zemi  nomā  I.R., kura ir  B.L. 1. šķiras 
mantiniece, saskaņā ar 13.09.2012. mantojuma apliecību. 
 

Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas I.R. nav  parādu par zemes 
nomu.  

Nekustamais īpašums “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, 
sastāv no vienas zemes vienības ar platību 2.44 ha un mūra ēkas – kūts  ar kopējo 
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platību 150.50m2.  Īpašuma tiesības  par zemi un  būvi (kūts) nostiprinātas Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā  
Nr. 100000496605 uz Mālpils novada pašvaldības vārda un, atbilstoši Mālpils 
novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā. Zemes lietošanas 
mērķis -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101).   Uz zemes vienības atrodas cita būve ar nenoskaidrotu piederību. 

Nekustamais īpašums “Rumbas”, Mālpils novads, sastāv no  vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, platību 2.33 ha, ierakstīts 
Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas 
nodalījumā  Nr. 100000476013 uz Mālpils novada pašvaldības vārda un atbilstoši 
Mālpils novada teritorijas plānojumam atrodas lauku zemju teritorijā. Zemes 
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101 
 

Nekustamais īpašums “Galilejas”, Mālpils novads, sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0859, platību 0.28 ha, ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme  un kura saskaņā ar  likuma “Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās 
daļas 2. punktu, ir ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. 
Tā ir neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un  privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. 
panta 2.1 daļas  noteiktajā termiņā ir noslēgts zemes nomas līgums, un atbilstoši 
Mālpils novada teritorijas plānojumam atrodas lauku zemju teritorijā. 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 
1.1. „Lejas Liepiņas”, kadastra Nr. 8074 004 0296, sastāvošam no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0296, kopplatība 15.71 ha, 
1.2. “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, sastāvošam no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0512, kopplatība 2.44 ha un būves 
(mūra kūts). 
1.3. “Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 0100, sastāvošam no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, kopplatība 2.33 ha, 
1.4. “Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 0859, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0859, platība 0.28 ha. 
 
2. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Galilejas”, Mālpils novads, zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
 
3. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 
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5/7. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 14. aprīlī saņemts D.K. iesniegums  ar 
lūgumu anulēt ziņas par  I.P.  deklarēto dzīvesvietu  viņai piederošā  īpašumā  
adresē:  „dzēsts”, Mālpils novads, atbilstoši “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 
12.panta pirmās daļas 2.punktam (personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā) .   

D.K. un I.P. rakstiski informēti par plānoto iesnieguma izskatīšanas laiku 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 18. maijā,  un novada 
domes sēdē š.g. 25.maijā,   un aicināti piedalīties sēdēs. Papildus I.P. lūgts sniegt 
paskaidrojumus, uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas 
apliecina tiesisko pamatu viņa dzīvesvietas deklarēšanai adresē:  „dzēsts”,  Mālpils 
novads.  Ņemot vērā, ka D.K.  iesniegumā I.P. faktiskā dzīvesvieta norādīta 
adresē: „dzēsts”, Mālpils novads, vēstule I.P. nosūtīta gan uz iepriekš minēto 
adresi, gan uz deklarēto adresi  „dzēsts”, Mālpils novads, un  atgādināts, ka 
saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas 
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.   

 Izvērtējot Mālpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 
apstākļus, tika konstatēts sekojošais. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma”, kurš stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punktu 
“Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā stāšanās 
dienai izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka 
personu apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā 
Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā un reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, 
uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona 
deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā”. Tādējādi, 1997. gada 10. 
janvārī LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā izdarītais ieraksts par personas  I.P. 
deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, Mālpils novads, LV-2152,  uzskatāms par 
pirmreizējo deklarāciju. Tā kā I.P. nav deklarējis savu dzīvesvietu pēc 01.06.2003., 
personas pieraksts attiecīgajā dzīvesvietā pirms “Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma” stāšanās spēkā prezumē personas sākotnējo tiesisko pamatu lietot 
attiecīgās dzīvojamās telpas un tas, ka persona šajā vietā faktiski nedzīvo nedod 
pašvaldībai tiesības atzīt, ka tiesiskais pamats zudis.  

Uzaicinātās personas ieradušās uz sēdi, izteica savus iebildumus viena pret 
otru un dome konstatē, ka starp viņām ir civiltiesisks strīds. 

Pašvaldības kompetencē ir attiecību izvērtēšana vienīgi no spēkā esības 
viedokļa, bet ne izvērtēt to civiltiesisko darījumu tiesiskumu, uz kuru pamata 
persona ir ieguvusi nekustamā īpašuma lietošanas tiesības. Īres līgumu kā 
civiltiesisku līgumu atcelt vai atzīt par spēkā neesošu var vienīgi līguma dalībnieki 
vai vispārējās jurisdikcijas tiesa. Ja nav darījumu dalībnieku vienošanās par 
konkrētā līguma spēkā neesību vai spēkā stājies jurisdikcijas tiesas spriedums, ar 
kuru līgums atzīts par spēkā neesošu, pašvaldība pati nevar izdarīt secinājumu par 
līguma spēkā esību un uz izdarīto secinājumu pamata pieņemt lēmumu par ziņu 
par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.  

 
Ņemot vērā I.P. a pieraksta reģistrācijas datumu (1997.gada 10.janvārī) adresē 

„dzēsts”, Mālpils novads, pirms  “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”  stāšanās 
spēkā un ar lietu saistītos apstākļus,  



15 
 

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

 
Atteikt D.K. anulēt ziņas par I.P., personas kods “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu 
adresē „dzēsts”, Mālpils novads. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā.  

 
 
 

5/8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē no pirmās grupas invalīdes V.M. saņemts iesniegums par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2016.gadā    par  
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
„dzēsts” un „dzēsts”, kura netiek izmantota saimnieciskajā darbībā,    03.05.2016. 
iesniegums ar reģ.Nr. 272, kuram pievienota  V.M. invalīda apliecības kopija, 
apliecības Nr. „dzēsts” derīguma termiņš no15.03.2016. līdz 21.02.2018.  

   Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un 
iesniegumu izskatīšanas kārtību. 
 
 
Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
p.2.1.1.,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā 2016.gadā  laika 
periodā no maija līdz decembrim pirmās grupas invalīdei  V.M., personas kods 
„dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese:  „dzēsts” Mālpils  novads,  LV-2152,  par 
nekustamā īpašuma  „dzēsts”  zemi zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 
„dzēsts” un „dzēsts”.  
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5/9. 
Par jaunā pedagogu atalgojuma modeļa projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: A. Sārnai, M. Ārentei, L. Amerikai, V. Mihelsonam, S. Strausai 

 
Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana un ar to saistītā finansējuma 

avotu izmantošana algu reformas īstenošanai, radīs nopietnu ietekmi uz Mālpils 
novada pašvaldības budžetu jau 2016.gada septembra – decembra mēnešos. Ja 
īstenosies Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku sniegtā informācija par 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanas 
pārtraukšanu ar 2016.gada 1.septembri, tad pašvaldības budžetā būs 
nepieciešams papildus finansējums aptuveni 91 207.00 EUR apmērā. Arī jaunā 
pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana ar 2016.gada 1.septembri, radīs finansiālu 
ietekmi uz pašvaldības 2016.gada budžetu. Papildus nepieciešamais finansējums 
četriem mēnešiem pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām kopumā sastāda 18 632.00   EUR, tai skaitā – interešu 
izglītības pedagogu atlagojumam papildus nepieciešams finansējums 2 376.00 
EUR apmērā, izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku (alga tiek maksāta no 
pašvaldības budžeta)  atalgojumam papildus nepieciešams finansējums 2 340.00 
EUR apmērā, pagarinātās dienas grupas pedagogu un atbalsta personāla 
atalgojumam papildus nepieciešams finansējums 13 916.00 EUR apmērā. Tātad 
jau 2016.gadā ietekme uz pašvaldības budžetu ir 109 839.00 EUR. 
 Tā kā ar 2017.gada 1.janvāri Izglītības un zinātnes ministrija plāno pārtraukt 
arī uzturēšanas izdevumu finansēšanu internātskolām, kā arī, ar nākamā gada 
1.janvāri pašvaldībām jānodrošina to pedagogu zemākās mēneša darba algas 
likmes, kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, tad ietekme uz Mālpils 
novada pašvaldības budžetu 2017. gadā būtiski palielināsies: 

 Pirmsskolas pedagogu, izglītības iestādes vadītāja un vadītāja vietnieka 
atalgojumam nepieciešamais papildus finansējums – 14 016.00 EUR; 

 Profesionālās ievirzes pedagogu, izglītības iestādes vadītāja un vadītāja 
vietnieka atalgojumam nepieciešamais papildus finansējums – 11 796.00 
EUR; 

 Atbalsta personāla un pagarinātās dienas grupas pedagogu atalgojumam 
nepieciešamais papildus finansējums – 41 748.00 EUR; 

 Internāta skolotāju atalgojumam nepieciešamais papildus finansējums – 
13620.00 EUR; 

 Interešu izglītības pedagogu atalgojumam nepieciešamais papildus 
finansējums – 7 128.00 EUR; 

 profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanas 
izdevumi – ap 257 565.00 EUR; 

 internātskolas uzturēšanas izdevumi – 377 836.00 EUR. 
Ieviešot jauno pedagogu atalgojuma modeli, valsts piešķirtās mērķdotācijas 
apmērs pašvaldības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām palielināsies par aptuveni 72252.00 EUR gadā, tomēr tas 
nekādā mērā nemazina  šī modeļa ieviešanas ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
 Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana un ar to saistītās reformas, 
ko plāno veikt Izglītības un zinātnes ministrija, lai nozares iekšienē rastu papildus 
finansējumu, radīs būtisku ietekmi uz Mālpils novada pašvaldības budžetu un 
novada attīstību kopumā, jo izglītības procesa nodrošināšanai pašvaldības 
budžetā papildus būs jāatrod nepieciešamais finansējums 723709.00 EUR 
apmērā. Ietekme uz pašvaldības pamatbudžetu (bez mērķdotācijas) 2016.gadā ir 
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3,7%, turpretim 2017.gadā - 24,4%. Ja netiek atrisināts skolu finansēšanas 
jautājums no citiem avotiem, tas nozīmē, ka skolas jāslēdz, jo pašvaldībai nav tādu 
papildus līdzekļu.  
 

Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Kategoriski iebilst pret pedagogu atalgojuma reformas īstenošanu uz pašvaldības 
budžeta rēķina. 

 
5/10. 

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas finansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai, F. Ģēvelei, V.Mihelsonam, L. Amerikai 

 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2016.gada 25.maija sēdē 

izskatīja Mālpils Profesionālās vidusskolas sniegto informāciju, ka ar 2015.gada 
22.decembra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 572 “Grozījumi 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 19.oktobra rīkojumā Nr. 464 “Par valsts 
finansēto vietu skaitu uzņemšanai profesionālās izglītības iestādēs 2016.gadā” tika 
izdarīti grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 19.oktobra rīkojumā 
Nr.464 “Par valsts finansēto vietu skaitu uzņemšanai profesionālās izglītības 
iestādēs 2016.gadā”, minētie grozījumi paredz, ka Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai nodrošināta profesionālās vidusskolas akreditēto profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas izmaksu segšana no valsts budžeta līdzekļiem 
līdz 2016.gada 31.augustam.  
 Dome konstatē, ka augstāk minētais Izglītības un zinātnes ministrijas 
lēmums, proti, ar 2016.gada 1. septembri pārtraukt finansējuma piešķiršanu 
Mālpils Profesionālajai vidusskolai ir pretrunā ar 2012.gada 12.jūnija Ministru 
kabineta sēdē nolemto (protokols Nr. 33, 45§, 3.punkts), ka Izglītības un zinātnes 
ministrijai jānodrošina Mālpils Profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas izmaksu segšana no valsts budžeta līdzekļiem līdz 
normatīvā akta par pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu finansēšanu 
pieņemšanu. Šāds Domes viedoklis ir pamatots ar to, ka Izglītības un zinātnes 
ministrija nav izpildījusi Ministru kabineta sēdē nolemto, proti, izstrādājusi 
normatīvo aktu par pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu finansēšanu. 
 Dome norāda, ka tā (Dome) nav uzskatāma par Mālpils Profesionālās 
vidusskolas dibinātāju “Profesionālās izglītības likuma” 14.panta otrās daļas 
izpratnē, jo Dome ar 2008.gada 17.decembra lēmumu Nr. 19/10 “Par Rīgas rajona 
pašvaldības nekustamā īpašuma konstatējošo daļu” (protokols Nr. 19, 10 §) 
piekrita pārņemt Mālpils Profesionālo vidusskolu, pamatojoties uz “Rajonu padomju 
reorganizācijas likuma” 1.pantu un 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 713 “Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” 10.7.punktu, kurš 
paredzēja finansējuma apjoma nesamazināšanu pārņemtajai institūcijai tās 
pamatdarbības nodrošināšanai un ar nosacījumu, ka netiek samazināts 
finansējuma apmērs.  

Iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 10.7.punkts tika svītrots ar 
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.47, tādēļ Dome ar 
2009.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.5/29 (protokols Nr.5, 29 §)  “Par 17.12.2008. 
padomes lēmumu Nr.19/10 “Par Rīgas rajona pašvaldības nekustamā īpašuma 
konstatējošo daļu” atcēla 17.12.2008. padomes lēmumu Nr. 19/10 daļā par Mālpils 
Profesionālās vidusskolas pārņemšanu. Dome piekrita pārņemt Mālpils 
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Profesionālo vidusskolu tikai pēc tam, kad ar Izglītības ministriju tika panākta 
vienošanās par turpmāko profesionālo izglītības programmu finansēšanu 
(2009.gada 22.jūlija lēmums Nr. 3/9 “Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 
pārņemšanu”). 

Tā kā Dome nav uzskatāma par Mālpils Profesionālās vidusskolas 
dibinātāju, jo tā šo institūciju ir pārņēmusi izpildot normatīvo aktu prasības, tad 
Domes ieskatā attiecībā uz Mālpils Profesionālās vidusskolas turpmāko 
finansēšanu ir attiecināmi likuma “Par pašvaldībām” 13.panta pirmās daļas 
noteikumi - aizliegums uzdot pašvaldībām pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, 
kuru finansēšana nav nodrošināta. 

Atbilstoši “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10.panta devītajai daļai valsts 
pārvaldi organizē ievērojot subsidiaritātes principu, kurš nosaka, ka politiku īsteno 
tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma 
saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā 
pārvaldes līmenī, savukārt Mālpils Profesionālajā vidusskolā mācās audzēkņi no 
21 pašvaldības, kuriem tiek nodrošināta izglītības ieguve, kas nav tieša Mālpils 
pašvaldības funkcija (nodrošināt izglītības ieguvi citu pašvaldību audzēkņiem) un šī 
funkcija tiek veikta, nesaņemot nekādu finansējumu no iepriekš minētajām 
pašvaldībām.  

Cita starpā Dome norāda, ka attiecībā uz Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
studējošiem audzēkņiem ievērojams tiesiskās paļāvības princips, proti, audzēkņi, 
kuri uzsākuši mācības Mālpils Profesionālajā vidusskolā, ir tiesīgi paļauties, ka 
absolvēs to izglītības iestādi, kurā ir izvēlējušies mācīties, tādējādi paļaujoties uz 
to, ka publiskas personas rīcība būs tiesiska un konsekventa. 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā mācās 111 audzēkņi no 21 novada (no 
Mālpils novada mācās 23 audzēkņi), 72% audzēkņi ir no lauku teritorijām, 5% 
audzēkņu ir bāreņa statuss. Saistībā ar ģimeņu trūcīgajiem materiālajiem 
apstākļiem, 9% citu novadu audzēkņiem pašvaldību sociālie dienesti apmaksā 
ēdināšanas izdevumus izglītības iestādē. Pēc skolas absolvēšanas: 65% 
absolventu strādā iegūtajā profesijā, 6% - turpina mācības augstskolās, 25% - 
strādā citās profesijās un 4% - dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.  

Izglītības iestāde piedāvā apgūt tautsaimniecības prioritārās programmas: 
Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija – ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības 
iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc vidējās izglītības iegūšanas); 
Izglītības programma „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija –
inženierkomunikāciju tehniķis, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās 
pamatizglītības iegūšanas) un1,5 gadi (pēc vidējās izglītības iegūšanas); 
Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas) un 
1,5 gadi (pēc vidējās izglītības iegūšanas); 
Izglītības programma „Interjera dizains” ,kvalifikācija – interjera noformētājs,  
mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas); 
Izglītības programma „Būvniecība”, kvalifikācija – ēku būvtehniķis, mācību ilgums – 
4 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc vidējās 
izglītības iegūšanas); 
Izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācija – konditors,  
mācību ilgums – 3 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas). 
 Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidācija būtiski ietekmēs nodarbinātību 
novadā, jo darbu zaudēs 29 darbinieki, tai skaitā 23 Mālpils novada iedzīvotāji un 6 
citu novadu iedzīvotāji. Ja iestāde tiks likvidēta, netiks izmantota infrastruktūra 
13 145,7m2 platībā, kuras uzturēšanā un attīstībā laika posmā no 2000.gada līdz 
2015.gadam ir ieguldīti finanšu līdzekļi 2 773 298 EUR apmērā, tai skaitā Rīgas 
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rajona padomes finansējums – 2 349 114 EUR apmērā, Mālpils novada 
pašvaldības finansējums  – 124 601 EUR apmērā, Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums - 299 583 EUR apmērā. Mālpils Profesionālās 
vidusskolas infrastruktūra uz šo brīdi ir labā stāvoklī un bilances vērtība sastāda 
1 645 992 EUR. 
 Lai nodrošinātu profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
finansēšanu, pašvaldībai jau 2016.gadā papildus nepieciešami 91 207 EUR, kas 
rada finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu 3,1 % apmērā. Mālpils 
Profesionālās vidusskolas uzturēšanas un izglītības programmu īstenošanas 
izdevumi gadā sastāda 257 565 EUR, līdz ar to finansiālā ietekme uz pašvaldības 
2017.gada budžetu ir  8,68%  

Domes rīcībā nav finanšu resursu Mālpils Profesionālās vidusskolas 
uzturēšanai un profesionālo izglītības programmu īstenošanai.  

Gadījumā, ja ar 2016.gada 1.septembri tiks pārtraukta valsts finansējuma 
piešķiršana Mālpils Profesionālajai vidusskolai, tad aktuāls kļūst jautājums par 
minētās skolas turpmāku pastāvēšanu jau 2016.gada rudenī, savukārt “Izglītības 
likuma” 23.panta sestā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai 
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus 
mēnešus iepriekš. No teiktā izriet, ka Dome patreiz nav tiesīga pieņemt jebkādus 
lēmumus, kas attiektos uz iespējamu Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju 
vai reorganizāciju. 

 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju turpināt piešķirt finansējumu Mālpils 
Profesionālajai vidusskolai profesionālās vidusskolas akreditēto profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas izmaksu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem; 
 
2. Par radušos situāciju un Domes lēmumu informēt Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes  komisiju, Saeimas frakcijas, Ministru kabinetu. 
 
 

5/11. 
Par Mālpils internātpamatskolas finansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai. F. Ģēvelei, V. Mihelsonam, M. Ārentei, L. Amerikai 

 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2016.gada 25.maija sēdē 

izskatīja informāciju, ka ar 2017.gada 1.janvāri, iespējams, tiks pārtraukta 
internātskolu finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem. 

Neskatoties uz to, ka atbildīgās institūcijas nav sagatavojušas normatīvo 
aktu projektus, kuri paredzētu internātskolu finansēšanas pārtraukšanu, atbildīgu 
valsts amatpersonu publiskie izteikumi ir uzskatāmi par pietiekamu pamatu, lai 
savlaicīgi lemtu par Domes viedokli saistībā ar iespējamo internātskolu 
finansēšanas pārtraukšanu. 

Domes ieskatā internātskolu finansēšanas pārtraukšana no valsts budžeta 
līdzekļiem radīs negatīvas sekas novada attīstībai, būtiski ietekmēs mazaizsargātu 
personu (bērnu) intereses, radīs nevajadzīgu sociālo spriedzi un negatīvi ietekmēs 
nodarbinātību reģionos. 

Domes rīcībā nav finanšu resursu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai. 
Gadījumā, ja ar 2017.gada 1.janvāri tiks pārtraukta valsts finansējuma piešķiršana 
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Mālpils internātpamatskolai, tad aktuāls kļūst jautājums par minētās skolas 
turpmāku pastāvēšanu jau 2017.gada sākumā, savukārt “Izglītības likuma” 
23.panta sestā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju 
attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus 
iepriekš. 

Savukārt Domes lēmums par Mālpils internātpamatskolas likvidēšanu vai 
reorganizāciju vistiešākā veidā ietekmēs Bērnu tiesību aizsardzības likumā 
noteiktās bērnu pamattiesības, kā bērna  tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un 
labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību 
(likuma 10.panta pirmā daļa), bērna  tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši 
katra spējām (likuma 11.panta pirmā daļa).  

Šāds Domes viedoklis ir pamatots ar to, ka Mālpils internātpamatskolā 
mācās 125 skolēni no 22 novadiem (No Mālpils novada tikai 14 skolēni jeb 11%), 
kuri atrodas riska zonā un krīzes situācijā – bērni bāreņi, bērni no 
maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu un sociālā riska ģimenēm. 52% skolēnu 
ir no daudzbērnu ģimenēm (no tām - 24% ir no piecu un sešu bērnu ģimenēm), 
47% skolēnu audzina viens vecāks vai vecvecāks, 12% skolēnu ir bāreņi, 85% 
skolēnu ir no maznodrošinātām ģimenēm. Atrašanās internātpamatskolā bieži vien 
ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un bērnu vajadzībām atbilstošus 
sadzīves apstākļus. 25% skolēnu ir sociālā riska grupā (klaiņošana, zādzības, 
vardarbība utt.). Ar ģimenēm regulāri strādā skolas darbinieki, sociālo dienestu vai 
bāriņtiesas darbinieki, policijas darbinieki. Būtisks ir arī tas apstāklis, ka Mālpils 
internātpamatskola atbilstoši katra bērna vecumam un spējām piedāvā 
daudzveidīgas izglītības programmas: 

Pirmsskolas izglītības programma (13 audzēkņi); 
Pamatizglītības programma (75 skolēni); 
Speciālā pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem (8 skolēni) ; 
Speciālā pamatizglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem (3 

skolēni); 
Profesionālā pamatizglītības programma (26 skolēni). 
Skolēniem ar zemu mācību motivāciju tiek piedāvāta profesionālās 

pamatizglītības programmas apguve, lai iegūtu kvalifikāciju “Pavāra palīgs” un 
uzsāktu darba karjeru, skola piedāvā iespēju apgūt arī būvstrādnieka vai galdnieka 
palīga profesijas. 90% skolēnu turpina strādāt profesijā vai mācīties vidējās 
izglītības posmā.   

Jāņem vērā arī Mālpils internātpamatskolas ieguldījums sociālās 
atstumtības riska mazināšanā: iekļaujošas izglītības realizēšanā un priekšlaicīgi 
izglītību pametušo skolēnu skaita samazināšanā. Skola nodrošina nodarbību 
regulāru apmeklētību skolēniem, kuriem ir tendence klaiņot. Piemēram, no 30 
izglītojamiem, kuri 2015./2016.mācību gadā iestājās skolā, 10 skolēni iepriekšējā 
vispārizglītojošajā skolā neapmeklēja skolu, mācījās ar nepietiekamiem 
vērtējumiem, dublēja klasi, regulāri klaiņoja. Internātskolā viņi apmeklē visas 
nodarbības un sekmīgi pabeigs mācību gadu.  

Mālpils internātpamatskolas likvidācija būtiski ietekmēs nodarbinātību 
novadā, jo darbu zaudēs 42 Mālpils novada un 11 citu novadu iedzīvotāji, kopā 53 
darbinieki. Šāda situācija radīs iedzīvotāju aizplūšanu no novada un iespējams no 
valsts, kas vistiešākā veidā ietekmēs novada attīstību. Ja iestāde tiks likvidēta, 
netiks izmantota infrastruktūra 2266,7m2 platībā, kuras uzturēšanā un attīstībā 
laika posmā no 1996.gada līdz 2015.gadam ir ieguldīti finanšu līdzekļi 543 058 
EUR apmērā, tai skaitā Rīgas rajona padomes finansējums – 541 647 EUR 
apmērā, Mālpils novada pašvaldības finansējums  – 1411 EUR apmērā. Mālpils 
internātpamatskolas infrastruktūra uz šo brīdi ir labā stāvoklī un bilances vērtība 
sastāda 267 888 EUR. 
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 Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu gadā ir 377 836 EUR, 
līdz ar to finansiālā ietekme uz pašvaldības 2017.gada budžetu sastāda 12,7%.  

Pie šādiem apstākļiem nav atbalstāma iecere ar 2017.gada 1.janvāri 
pārtraukt Mālpils internātpamatskolas finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ja 
vien netiek nodrošināti citi finansējuma avoti, piemēram, pašvaldību savstarpējie 
norēķini. 

 
Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, 

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

 
1. Kategoriski iebilst pret ieceri ar 2017.gada 1.janvāri pārtraukt Mālpils 
internātpamatskolas finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. 
 
2. Par ieceres pārtraukt internātpamatskolu finansēšanu no valsts budžeta 
līdzekļiem negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetu un iespējamiem bērnu tiesību 
aizskārumiem informēt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas 
frakcijas, Ministru kabinetu. 
 

 
5/12. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikācijas saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

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

5/13. 
Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome ar 2016.gada 27.aprīļa sēdes Nr.4 lēmumu Nr.17 uz projekta 
realizācijas laiku izveidoja amata vietu Sociālais darbinieks, nosakot amatam 
39.saimi IIIA līmeni un 8.mēnešalgu grupu.  2016.gada 13.maijā pašvaldība 
saņēma Rīgas plānošanas reģiona skaidrojumu un rekomendāciju par Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” amata izveidi, amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un 
līmeni. 

 
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 13.punktu, Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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Izdarīt izmaiņas Sociālā darbinieka amata klasificēšanā, nosakot 39.saimi, IIIB 
līmeni, 9.mēnešalgu grupu un mēnešalgu 1190EUR: 

 
 

5/14. 
Par projekta “Zinātnisku rakstu krājums “Kultūrvēstures avoti un Mālpils 

novads”” īstenošanu un līdzfinansējumu. 

Ziņo: I. Pauloviča 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
2015.gada 19.janvārī biedrība “Idoves mantojums” lūdza Mālpils novada 

domi rast finansējumu rakstu krājuma “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” 
sagatavošanai un izdošanai. Dome atbalstīja biedrības ieceri, paredzot 
līdzfinansējumu 3000 EUR apjomā grāmatas izdošanai no projektu 
līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem (2015.g. 28.janv. lēmums Nr.1/15).  

Lai veiksmīgāk organizētu grāmatas sagatavošanas un izdošanas darbus, 
pašvaldība no biedrības pārņēma projekta pieteikuma sagatavošanu (pamatojums 
– likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts). 2015. gada 22. septembrī 
pieteikums tika iesniegts Valsts kultūrkapitāla fondā, kas to atbalstīja un piešķīra 
nepilnu pieprasīto finansējumu 2000 EUR apjomā tipogrāfijas izdevumiem (līguma 
Nr. 2015-3-KMA099, 28.10.2015). 

Projekta “Zinātnisku rakstu krājums “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” 
kopējais finansējums sastāda aptuveni 6 000 EUR, t.sk. 2000 EUR Valsts 
Kultūrkapitāla finansējums (pielikumā – detalizēta tāme). Summa tiks precizēta pēc 
grāmatas maketa izstrādes un tipogrāfijas izdevumu tāmes sastādīšanas. 
Grāmatas iespiešana ieplānota jūnija mēnesī. 
 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, Dome, balsojot ar 6 
balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Nodrošināt nepieciešamo projekta “Zinātnisku rakstu krājums “Kultūrvēstures avoti 
un Mālpils novads” līdzfinansējumu 4000 EUR no budžeta sadaļas - projektu 
līdzfinansēšana. 
 
 

5/15. 
Par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu “Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestādēs”. 

Ziņo: I. Pauloviča 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Saņemts aicinājums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedalīties 
projektu konkursā, kurā būtu iespējams iegādāties vingrošanas nodarbībām 
nepieciešamo sporta inventāru. Ir sagatavots projekta “Vingrošanas inventāra 

Nr.
p.k. 

Amata nosaukums 
Slod
ze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2016.gada
m EUR 

Piezīmes 

31. 
Sociālais 
darbinieks 

1 
39.Sociālais 
darbs 

IIIB 9 1 1190 
Līdz 

30.12.2016. 
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iegāde Mālpils novada izglītības iestādēm” pieteikums par sporta inventāra iegādi 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” un Mālpils novada vidusskolai. 

Projekta kopējā tāme sastāda 4091,77 EUR. Konkursa nolikums paredz, ka 
pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā, IZM finansējuma 
daļa drīkst būt ne mazāka kā 1500 EUR un ne lielāka kā 3500 EUR. 
 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas,  Dome, balsojot ar 6 
balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piedalīties IZM projektu konkursā ar projekta “Vingrošanas inventāra iegāde 
Mālpils novada izglītības iestādēm” pieteikumu, paredzot līdzfinansējumu 2045,89 
EUR apmērā no budžeta sadaļas - projektu līdzfinansēšana. 
 
 
 

5/16. 
Par projekta ”Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana” 

pieteikumu LEADER programmā. 

Ziņo: I. Pauloviča 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība ir izsludinājusi projektu konkursa 1. kārtu 
Lauku attīstības programmas 2014-2020 (LAP) LEADER pieejas pasākuma 
ietvaros. Projektus var iesniegt līdz š.g. 13. jūnijam. 
 
Tā kā joprojām Mālpils kultūras centra skatuvei ir nepieciešama renovācija, šo brīdi 
ir aktualizēts 2014. gadā izstrādātais tehniskais projekts, kura kontroltāme šobrīd 
vēl tiek precizēta. Tāpat ir apzināts arī tirgus piedāvājums lifta uzstādīšanai 
personām ar kustību traucējumiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Sagatavot projekta ”Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana” 
pieteikumu. 

 
 

5/17. 
Par projekta “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības 

nodrošināšana Mālpils kultūras centra Mazajā zālē” pieteikumu LEADER 
programmā. 

Ziņo: A. Lielmežs  
Tiek dots vārds: I. Paulovičai, V. Cērpam, V. Mihelsonam, S. Strausai, L. Amerikai 
 
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība ir izsludinājusi projektu konkursa 1. kārtu 
Lauku attīstības programmas 2014-2020 (LAP) LEADER pieejas pasākuma 
ietvaros. Projektus var iesniegt līdz š.g. 13. jūnijam. 
 
Mālpils kultūras centra mazajai zālei nepieciešams iegādāties jaunu apskaņošanas 
tehniku sabiedrisko aktivitāšu vajadzībām. Šobrīd tiek apzināts tirgus piedāvājums. 
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Tāpat ir apzināts arī tirgus piedāvājums pieejamības nodrošināšanai uz mazo zāli 
personām ar kustību traucējumiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Sagatavot projekta “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības 
nodrošināšana Mālpils kultūras centra Mazajā zālē” pieteikumu. 

 
5/18. 

Par jaunas vai lietotas traktortehnikas iegādi SIA Norma K vajadzībām. 

Ziņo: A. Lielmežs, 
Tiek dots vārds: V. Cērpam, V. Mihelsonam, S. Strausai 

 
2016. gada jūnija mēnesī ar Mālpils novada domes kā SIA Norma K īpašnieka 
atbalstu tiks pilnībā izmaksāts līzings par traktora Deutz Fahr iegādi. 
Ņemot vērā, ka ceļu dienesta rīcībā ir 1985. gadā ražotais riteņtraktors – 
ekskavators “Jumza”, kas ir tehniski nolietojies un vairs nespēj pilnībā pildīt savus 
uzdevumus, būtu nepieciešams iegādāties universālo ekskavatoru ar plato un 
šauro rokamo kausu, planējamo kausu (paredzēts ceļmalu grāvju tīrīšanai)  un 
multifunkcionālo – atveramo kausu. Iespējamā iegādes cena: 35 000 – 40 000 
EUR. Nepieciešams piesaistīt līzinga kompāniju, ņemot tehniku līzingā uz trim 
gadiem, iespējamais ikmēneša maksājums sastādītu 1500 EUR.  
 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, Dome, balsojot ar 6 
balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atļaut pašvaldības SIA “Norma K” iegādāties līzingā traktortehniku (universālais 
ekskavators), nepārsniedzot 40 000 EUR. 
2. Uzdot V. Cērpam rīkot iepirkumu jaunas vai lietotas traktortehnikas (universālais 
ekskavators) iegādei. 
 
 

5/19. 
Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 11.05.2016. saņemts mākslinieku biedrības 

„Sidegunde”, reģ.Nr. 40008047777, iesniegums (reģ. ar Nr.288)  ar lūgumu 
materiāli atbalstīt projektu – simpozijam “KOPĀ KOKĀ” kas notiks  Mālpilī  no 11. 
līdz 21.jūlijam. 

Izskatot iesniegtos materiālus, Dome konstatē, ka biedrība kopš 2003.gada 
Mālpils novadā organizē vasaras plenērus, kuru raksturīga iezīme ir sadarbība ar 
Mālpils  novada pašvaldību,  Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem un 
skolēniem, ar novada māksliniekiem, mākslas entuziastiem. Pieredze liecina, ka 
plenēru norises, tai skaitā nobeiguma izstādes, gadu gaitā ir kļuvušas par novada 
dzīves zīmīgu daļu, kas piesaista pietiekami plaša mālpiliešu loka interesi. 

Simpozija  ”Kopā Kokā” norises vieta ir Mālpils profesionālās vidusskolas 
kokapstrādes darbnīca, Simpozijā apvienojot kopīgā radošā projektā dažādu 
nozaru spilgtus un talantīgus  jaunos māksliniekus un pieredzējušus māksliniekus-
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seniorus kopīgā radošā projektā, tiks radīti mākslas darbi un objekti, kuru 
izejmateriāls ir koks. 

Projekta mērķis ir turpināt  un attīstīt biedrības  „Sidegunde”  vasaras 
plenēru un simpoziju tradīciju, kura tiek realizēta jau trīspadsmito gadu Mālpilī.  

2016. gada mērķis ir inovatīvi radošas idejas kokmateriālā,  pievēršoties šī 
materiāla daudzveidīgās pielietojamības amplitūdai arī plašā laikmetīgās mākslas 
kontekstā. Simpozija projekta realizēšana nodrošina unikālu savstarpēju pieredzes 
apmaiņu, kas ļauj mākslinieku izpausmēm salīdzinoši īsā laikā, spraigā darba 
intensitātē rast radoši inovatīvus risinājumus dažādos materiālos.  

Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana radošo darbnīcu aktivitātēs veicinās jaunu, 
praktisku un radošas iemaņu apguvi, kas sekmēs izpratni par dažādiem 
materiāliem un garantēs iespēju piedalīties mākslas procesos. 

 
Biedrībai ir piešķirta sabiedriskā labuma statuss. 
 
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu,  Mālpils novada domes Nolikuma „Par Mālpils 
novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” 2.un 
3.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā simpozija “KOPĀ KOKĀ” 
atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem.  
2. Noteikt simpozija “KOPĀ KOKĀ” dalībniekiem Mālpils internātpamatskolas 
internāta istabas īres maksu, izmantojot gultas veļu, 6,00 EUR diennaktī no vienas 
personas. 
3. Biedrībai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 23.decembrim Domei iesniegt atskaiti par 
pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (Nolikuma „Par Mālpils novada 
pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” Pielikums 
Nr.2) 

 
 

5/20. 
Par biedrības “Dzelzs vilks” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 17. maijā saņemts biedrības “Dzelzs vilks” 

iesniegums ar lūgumu atbalstīt biedrības radošo darbību un iespēju robežās 
piešķirt līdzfinansējumu mūzikas projekta “7Synths” video filmēšanai Mālpils 
novada teritorijā. Iespējamā atbalsta summa: 300-820 EUR. Iesniegumam 
pievienota tāme. 

“7Synths” ir elektroniskās mūzikas projekts, kura idejas un mūzikas autors ir 
Mālpils novada iedzīvotājs, mūziķis Kaspars Tobis, arī grupas “Dzelzs vilks” un 
“Dabas koncertzāle” dalībnieks. Projekta darbība sākās 2011. gadā Siguldā. Kopš 
šī laika ir radīti divi mūzikas albumi, kā arī notikuši vairāki koncerti: Mākslas dienās 
Siguldā, Muzeju naktī Iecavā, Marka Rotko centrā Daugavpilī, Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs un Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros 
Siguldā. 2014. gadā albums “Koncerts 7 sintezatoriem” ieguva Latvijas mūzikas 
ierakstu Gada balvu “Zelta mikrofons” nominācijā “Labākais elektroniskās mūzikas 
ieraksts”. Šobrīd tiek filmēts video kompozīcijai “Winters End” no jaunākā albuma. 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, piešķirt 
līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā mūzikas projekta “7Synths” video filmēšanai 
Mālpils novada teritorijā no atbalsta fonda līdzekļiem. 
 

5/21. 
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai 

 
Mālpils novada domē 26.04.2016. saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” 
1500 EUR apmērā. Nometne tiks organizēta š.g. 22., 23., un 24. jūlijā Brūnu HES 
pieguļošajā teritorijā. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka uz nometni piesakās 
aptuveni 50 bērni no visas Latvijas, lielākā daļa no tiem ir Mālpils novada 
iedzīvotāji. Šādas nometnes pilnvērtīgai organizācijai nepieciešami 6000 EUR, 
t.sk. 1500 EUR nometnes dalībnieku ēdināšanai. 
 
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, Mālpils novada 
domes Nolikuma „Par Mālpils novada pašvaldības finansējuma saņemšanu 
biedrībām un nodibinājumiem” 2.un 3.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piešķirt līdzfinansējumu līdz 1500,00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem 
biedrības „Mālpils zivīm” projekta „Bērnu un jauniešu vasaras nometne „Asarītis”” 
realizācijai. 

 
 
 

5/22. 
Par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”. 

Ziņo: A. Lielmežs  
 
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Viktorijas Kalniņas priekšlikumu 

par iestāšanos  Biedrībā „Dzimtsarakstu  nodaļas darbinieku asociācija” un   
Biedrības statūtus,  dome konstatē, ka,  

lai  īstenotu  pašvaldības  dzimtsarakstu nodaļas  un tās darbinieku   
tiesisko interešu aizsardzību,  nepieciešamības gadījumos veicinātu dzimtsarakstu  
nodaļas  darbību reglamentējošo un interešu skarošo normatīvo aktu pārskatīšanu 
un grozīšanu, dzimtsarakstu nodaļas darbinieku  profesionālo izaugsmi, pieredzi 
un sadarbību, ir lietderīgi  iestāties  Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku asociācijā. 

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,   
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas iestāšanos Biedrībā 
„Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku asociācija”, maksājot Biedrības Statūtos 
noteikto iestāšanās naudu  un ikgadējo biedru naudu no Dzimtsarakstu nodaļas 
budžeta. 
2. Izvirzīt Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par pārstāvi 
Dzimtsarakstu nodaļas  darbinieku asociācijā. 
 

 
5/23. 

Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

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,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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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 2016.gada 25.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. 
 
 
 

5/24. 
Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 

ievēlēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai 
 

Pamatojoties uz to, ka dome ir vairākkārtīgi sludinājusi pieteikšanos uz 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu, bet pieteikšanās ir beigusies 
bez rezultāta, tika piedāvāts komisijas locekļiem uzņemties komisijas 
priekšsēdētāja amata pienākumus. Komisijas locekle S. Strausa piekrita veikt 
komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus uz laiku. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante), vienai deputātei – S. Strausai, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties,  NOLEMJ: 
 
1.   Izpildinstitūcijai meklēt vakancei atbilstošu kandidātu. 
2. Iecelt administratīvo lietu komisijas locekli Solvitu Strausu uz laiku par 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju ar 2016. gada  
1. jūniju. 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
30.05.2016. 


