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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       27.04.2016. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa pārskatīšanu.  
2. Par adreses piešķiršanu. 
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
6. Par vienošanās slēgšanu par servitūta ceļa nodibināšanu. 
7. Par G.Č. iesnieguma izskatīšanu. 
8. Par apstiprinātajiem ideju konceptiem ielu rekonstrukcijai. 
9. Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju. 
10. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa  samaksas termiņa pagarinājumu. 
13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu. 
14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 
15. Par pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 
16. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 
17. Par izmaiņām amatu sarakstos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina 
Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
PSIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
 
Nav ieradušies deputāti –  
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
Andris Apsītis – pamatdarba dēļ 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 2 (diviem) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
  
18. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam 2016” rezultātu 
apstiprināšanu. 
19. Par izmaiņām medību koordinācijas komisijā. 
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4/1. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa pārskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 7.aprīlī saņemts R.M. pilnvarotās 

personas G.V.J. (Reģ.Nr.240) iesniegums, kurā viņa lūdz mainīt nekustamā 
īpašuma “dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts” zemes lietošanas mērķi: no neapgūtas 
daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas (NĪLM kods 0700 ) uz pagaidu mazdārziņu 
teritorija (NĪLM kods 0501). 

Lēmums par nekustamā īpašuma “dzēsts” sadali, lietošanas mērķa 
noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu, tika pieņemts 2016. gada 29. janvāra 
Mālpils novada domes sēdē, kur zemes vienībai atbilstoši teritorijas plānojumam 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūtas daudzdzīvokļu mājas 
apbūves teritorijas ( NĪLM kods 0700). Zemes gabalam pēc lietošanas mērķa datu 
aktualizācijas aprēķinātā kadastrālā vērtība sasniedza ievērojamu kāpumu, 
palielinoties 26.5 reizes. 

R.M. pilnvarotā persona G.V.J. uzskata, ka tas nav adekvāti tam zemes 
lietojumam, kas tuvākajā laikā paredzēts šajā gabalā, kā arī neplāno uzsākt 
būvniecību un vēlas rosināt teritorijas plānojumā izmaiņas, jo vēlas izmantot zemi 
ekoloģisko augļu dārzu ierīkošanai. 

Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, dotā zemes vienība 
atrodas daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir 2-4 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve ar īres vai 
privātiem dzīvokļiem, kā teritorijas palīgizmantošanai plānojums pieļauj 
saimniecības ēku būvniecību, savrupmāju būvniecību, kā arī teritoriju izmantot 
tehniskajai apbūvei.  

Mālpils novadā kā publiskās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes 
vienības ar vai bez apbūves uz tām, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir 
sabiedriskām vajadzībām kalpojoša iestāde - pakalpojumu, pārvaldes, kultūras, 
izglītības, sporta vai medicīniska rakstura iestāde, kā arī reliģiska, labklājības vai 
labdarības un cita līdzīga nekomerciāla rakstura institūcija, bet pakārtotais zemes 
izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.   

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 23. punkts nosaka, ka neapbūvētai zemes 
vienībai, kura atrodas teritorijā, kurai ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums lietošanas mērķi maina: 
a) atbilstoši detālplānojumam, ievērojot neapbūvēto zemju iedalījumu, 
b) ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un zemes 
vienības platība atbilst apbūves noteikumu prasībām. 
Ja nav augstāk minēto nosacījumu, tad zemes lietošanas mērķi nosaka atbilstoši 
23. punkta 3. daļas nosacījumiem - zemes likumīgai izmantošanai vai pašreizējai 
izmantošanai. 
Mālpils novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā minimālā pieļaujamā 
apbūves teritorijas  ir 0.12 ha.  
Ņemot vērā G.V.J. skaidrojumus par zemes pašreizējo un turpmāk plānoto 
izmantošanu, Valsts zemes dienesta sniegtās konsultācijas par esošo situāciju,  to, 
ka neizpildās 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.1,un 23.2.2. punktos noteiktie gadījumi un, 
saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 23.3. punktu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām”   21.  panta 27. punktu, 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
1.Atcelt Mālpils novada domes 2016. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 1/1 “Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” 2.2. apakšpunktu. 
 
2.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, 3.08 ha platībā, 
saglabā agrāk noteikto nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (MĪLM kods – 0101).  

 
4/2. 

Par adreses piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 4. aprīlī saņemts I.V. iesniegums (reģ.Nr.192), 
kurā viņa lūdz piešķirt adresi ”dzēsts”, Mālpils novads, viņai piederošajām ēkām 
Mergupes kompleksa (kūts) sanitārā mezgla ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 
“dzēsts” un katlu mājai ar būves kadastra apzīmējumu “dzēsts”, kuras atrodas uz 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu “dzēsts”, kura  ir citai personai piederoša zeme. 
 
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta astoto apakšpunktu un 15. punktu, saskaņā ar 
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Piešķirt I.V. piederošajām ēkām: sanitārā mezgla ēkai ar būves kadastra 
apzīmējumu “dzēsts” un katlu mājai ar būves kadastra apzīmējumu “dzēsts”, kuras 
atrodas uz nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu “dzēsts”, kura ir citai personai piederoša zeme, adresi 
“dzēsts”, Mālpils novads, LV-2152. 
 

2. Mālpils novada domē 2016. gada 18. aprīlī reģistrēta (reģ.Nr.232) Valsts akciju 
sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” 22.04.2016. vēstule Nr. 1.17/3505 par 
adreses piešķiršanu Dzīvojamā mājā “Šopas”, Mālpilī, Mālpils novadā, esošajiem 
valsts dzīvokļu īpašumiem, ar lūgumu piešķirt adreses telpu grupām. Iesniegumam 
pievienots: izziņa par būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 
sadalījumu dzīvokļu īpašumos un 2015. gada 5. novembra ēkas kadastrālās 
uzmērīšanas lietas kopija. 
 

Atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datiem, daudzdzīvokļu mājā ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0256 001 ir 10 dzīvokļu īpašumi: 

1) dzīvoklis Nr.2- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 001, 

2) dzīvoklis Nr.3- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 013, 

3) dzīvoklis Nr.4- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 014, 

4) dzīvoklis Nr.5- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 015, 

5) dzīvoklis Nr.8- telpu grupu apzīmējumi 8074 003 0256 001 004 un 8074 003 

0226 001 016, 

6) dzīvoklis Nr.10- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 003, 
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7) dzīvoklis Nr.11- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 002, 

8) dzīvoklis Nr.12- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 018, 

9) dzīvoklis Nr.13- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 017, 

10) dzīvoklis Nr.14- telpu grupas apzīmējums 8074 003 0256 001 006, 

Dzīvokļi Nr. 2 un Nr. 13 ir privatizēti saskaņā ar likumu par “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. 

 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 2016. gada 30. marta sēdes lēmumu Nr.3/3.4, 

nekustamā īpašuma „Šopas”, kadastra Nr. 8074 003 0256, zemes vienībai un 

būvēm piešķirta vienota adrese - Torņkalna iela 2, Mālpils, Mālpils novads, LV – 

2152. 

Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 017, piešķirta adrese 

Torņkalna iela 2-13, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

 

Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 2. punkta astoto apakšpunktu un 14. punktu, saskaņā ar 

2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, 

 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Piešķirt  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ( kadastra Nr. 8074 003 0256 001) 

telpu grupām  sekojošas adreses: 

2.1.1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 001 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-2, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 013 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-3, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.3. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 014 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-4, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

21..4. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 015 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-5, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.5. Telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0256 001 004  un 

8074 003 0256 001 016  piešķirt adresi: Torņkalna iela 2-8, Mālpils, Mālpils 

novads, LV-2152, 

2.1.6. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 003 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-10, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.7. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 002 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-11, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.8. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 018 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-12, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

2.1.9. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 006 piešķirt 

adresi: Torņkalna iela 2-14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 

 

3. Mālpils novada pašvaldībā 27.04.2016. ir saņemts iesniegums no V.D. (Reģ. 

Nr.259), ar lūgumu sakārtot adresācijas jautājumu, sakarā ar to, ka viņas faktiskajā 

valdījumā esošā dzīvokļa, kuru viņa ieguvusi saskaņā ar mantojuma apliecību Nr. 

1241, norādītais kadastra apzīmējums (“dzēsts”) nesakrīt ar inventarizācijas lietā 
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norādīto (“dzēsts”).  Iesniegumam pievienota dzīvojamās mājas ““dzēsts”, Mālpils 

novads, 2016. gada 12. aprīļa inventarizācijas lieta. 

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un V.D. iesniegtos dokumentus un 

skaidrojumus, dome konstatē: 

1)  Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles izsniegtajā Mantojuma 

apliecībā ar reģ. Nr. 1241 (mantojuma lieta Nr.12/61905, 2008. gads) norādītais 

mantojamās mantas sastāvs: Dzīvoklis Nr. 1, kas atrodas Rīgas rajona Mālpils 

pagastā “dzēsts”. Dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā. Dzīvokļa telpu grupa ar 

kadastra apzīmējumu Nr. “dzēsts”. 

2) 2016. gada 12. aprīļa Ēkas kadastrālās uzmērīšana lietā V.D. faktiskā 

lietojumā esošās telpu grupas norādītais kadastra apzīmējums ir  “dzēsts”. 

 

Dzīvojamā māja “dzēsts” atrodas uz pašvaldībai piekrītošas zemes ar kadastra 

apzīmējumu “dzēsts”, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, tajā ir trīs dzīvokļi, kuri 

privatizēti saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku 

kolhozu privatizāciju".  

 

Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 2. punkta astoto un devīto un desmito apakšpunktu, 

saskaņā ar 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 

2013. - 2024. gadam, 

 

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

3.1. Piešķirt vienotu adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts” un 

būvei ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”- “dzēsts”, Mālpils novads, LV-2152. 

 

3.2. Precizēt, atbilstoši 2016. gada 12. aprīļa dzīvojamās mājas, kadastra 

apzīmējums “dzēsts”, būves inventarizācijas lietā noteiktajai telpu grupu 

numerācijai, piešķirot adreses: 

3.2.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts” piešķirt adresi “dzēsts”-1, 

Mālpils novads, LV-2152, 

3.2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts” piešķirt adresi “dzēsts”-2, 

Mālpils novads, LV-2152, 

3.2.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts” piešķirt adresi “dzēsts”-3, 

Mālpils novads, LV-2152 

 

 

4/3. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 18. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.232) R.M. 
iesniegums, kurā lūdz pašvaldības atļauju sadalīt viņam piederošo nekustamo 
īpašumu “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. “dzēsts”, ar kopplatību 15,30 ha, 
sastāvošu no divām zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu “dzēsts”, platību 10.70 ha. 
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 1.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” 17. punkta 
sesto 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” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Atļaut sadalīt R.M., p.k. “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, 
LV-2152, piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts”, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 10.70 ha. 
1.2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības 
10.70 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums “dzēsts”, piešķirt nosaukumu “dzēsts”, 
Mālpils novads.  
1.3. Atdalītajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums “dzēsts”, 10.70 ha platībā, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
1.4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
2. Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lūši”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 001 0080, ar kopplatību 107.60 ha, sastāvošu no 2 zemes 
vienībām, tiek konstatēts, ka būtu lietderīgi veikt zemes gabalu sadali, atdalot 
zemes gabalus, uz kuriem atbilstoši situācijas plāniem ir mežs, atsevišķos 
īpašumos, turpmākai racionālākai apsaimniekošanai. 
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0080, platība 61.40 ha, 2007. 
gada 6. septembrī izgatavotā zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plāna 
eksplikācijā norādīts: 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 20.40 ha, 
mežs – 39.60 ha, 
zeme zem ūdens – 0.8 ha, 
zeme zem ceļiem - 0.6 ha. 
 
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0081, platība 42.20 ha, 2007. 
gada 6. septembrī izgatavotā zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plāna 
eksplikācijā norādīts: 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 6.1 ha, 
mežs – 38.70 ha, 
zeme zem ūdens – 1.4 ha. 
 
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, 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lūši”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 001 0080: 

2.1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0080, platību 61.40 
ha sadalot divos gabalos ar aptuvenajām platībām, kas var tikt precizētas, 
veicot kadastrālo uzmērīšanu: 20.50 ha un 40.90 ha. 
2.1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0081, platību 46.20 
ha sadalot divos zemes gabalos ar aptuvenajām platībām, kas var tikt 
precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu: 6.10 ha un 40.10 ha, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. 

2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
 

 
4/4. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 29. martā  saņemts (Reģ.Nr.192) Z/S „Bērzi” 
maksātnespējas procesa administratores Baibas Abzalones iesniegums, kurā viņa 
lūdz ar 2015.gada 31. decembri izbeigt zemes nomas līgumu Nr.30/14  par  
pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma „Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 
0010, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 004 0010, daļas ar platību 10,4 
ha, nomu, kurš tika noslēgts 2014 gada.  29.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. 30/14  7.2 punktu un 8.2.1 
punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Pēc abpusējas vienošanās ar 31.12.2015. izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 
30/14 ar Z/S „Bērzi” par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saulieši”, 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8074 004 0010, daļas  ar platību 10,4 ha, 
nomu. 
 
2. Mālpils novada pašvaldībā mutiski vērsusies T.R. ar lūgumu izbeigt zemes 
nomas līgumu  Nr. 90/15 par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Rūpniecības iela 9, Mālpils, novads, kadastra Nr.8074 003 0910, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas ar platību 0,01 ha, nomu.  
 
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. 90/15   8.2.1. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
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2.1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar T.R. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, novads, kadastra Nr.8074 003 0910, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas ar platību 0,01 ha, nomu ar 
01.04.2016. 

 
 

4/5. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 31. martā (reģ. Nr.184) saņemts SIA 
„SHABLOVS”, reģ. Nr. 40103622336, īpašnieka M.Š. iesniegums par zemes 
nomas līguma noslēgšanu par 1/2 daļu no pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma, Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0273, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0864, kopplatība 0,1722 ha, 
nomu, uz kuras atrodas viņam piederošās ēkas. 
 
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” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.110/15 ar G.V.J. par 1/2 daļu pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma, “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
“dzēsts”, zemes vienības kadastra apzīmējums “dzēsts”, kopplatība 0,1722 ha, 
nomu ar 01.04.2016. 
1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „SHABLOVS” reģ. Nr. 40103622336, par 
1/2 daļu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, Sniedzes iela 3, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0273, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0864, kopplatība 0,1722 ha, nomu, uz kuras atrodas viņam piederošās 
ēkas ar 01.04.2016. 
1.3. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 13. aprīlī (reģ. Nr.219) saņemts I.T. p.k. kods 
“dzēsts” iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Ādmiņi”, Mālpils, novads, kadastra Nr.8074 003 
0273, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0120, daļas ar platību 0,10 
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”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.T., p.k. kods “dzēsts”, par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Ādmiņi”, Mālpils, novads, kadastra Nr.8074 003 
0273, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0120, daļas ar platību 0,10 
ha, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
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2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2016. gada 13. aprīlī (reģ. Nr.219) saņemts G.I., p.k. kods 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, novads, kadastra 
Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas ar 
platību 0,03 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”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G.I., p.k. kods “dzēsts”, par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, novads, kadastra 
Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, daļas ar 
platību 0,03 ha, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

 
4/6. 

Par vienošanās slēgšanu par servitūta ceļa nodibināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 29. martā (reģ. Nr.171) saņemts J.J. p.k. 

kods  “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, Mālpils, Mālpils nov., iesniegums ar lūgumu 
nodibināt ceļa servitūtu  par labu viņam piederošajam nekustamā īpašuma 
“dzēsts”, kadastra apzīmējums “dzēsts”,  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
“dzēsts”  caur pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašuma Tehnikuma mazdārziņi, 
kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0250. 

Saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 6.1 pantu „Ceļa servitūts”: „(1) Ja 
kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību 
atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai 
pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos 
zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. (2) Servitūtu nodibina 
Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata 
tiesa.” 5. Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību 
uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar 
likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 
1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm 
tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam laikam viņu starpā 
pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr 
prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.” 

 
Pamatojoties uz Civillikuma 231. pantu, likuma “Par autoceļiem” 6.1 pantu 

un likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu pašvaldības zemes gabalā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0250 par labu nekustamā īpašuma “dzēsts”, kadastra 
apzīmējums “dzēsts”,  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, 
piekrītošo tiesību uz braucamo ceļu 4.5 m platumā, iezīmētajā nekustamā īpašuma 
daļā (pielikums Nr.1). 
2. Noslēgt līgumu par reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu ar J.J., p.k. kods 
“dzēsts”, dzīvojošu “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, līgumā iekļaujot nosacījumus, 
ka servitūta izlietotājam ir:  

2.1. pienākums uzturēt (apsaimniekot) un labot braucamo ceļu Mālpils novada 
pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašuma Tehnikuma mazdārziņi, kadastra 
Nr.8074 003 0250, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0250; 
2.2 uz sava rēķina, saņemot saskaņojumu no Mālpils novada būvvaldes, 
ievērojot normatīvajos aktos noteikto, veikt braucamā ceļa uzlabojumus, 
nemainot tā funkcionālo nozīmi; 
2.3. veikt servitūta līguma ierakstīšanu Zemesgrāmatā un segt visus ar to 
saistītos izdevumus. 

 
4/7. 

Par G. Č. iesnieguma izskatīšanu. 

 
 
Jautājuma izskatīšana tiek atlikta. 

 
 

4/8. 
Par apstiprinātajiem ideju konceptiem ielu rekonstrukcijai. 

 
 

2016. gada 16. februārī Mālpils novada pašvaldība iesniedza Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā trīs ielu rekonstrukcijas ideju 
konceptus ERAF Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. „Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” izsludinātajā projektu 
konceptu priekšatlasē. 8. aprīlī VARAM Reģionālās attīstības koordinācijas 
padome ir saskaņojusi 54 projektu ideju konceptus (no 90), tai skaitā arī Mālpils 
pašvaldības iesniegtos projektu ideju konceptus - par Rikteres ielas, Piena ielas un 
Rūpniecības ielas rekonstrukciju. 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 26.08.2015. lēmumu Nr. 8/1 “Par Mālpils 
novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 
apstiprināšanu” un ņemot vērā SAM 3.3.1. projektu ideju konceptu priekšatlases 
rezultātus, nepieciešams pieņemt lēmumu par projektu ideju konceptu tālāko 
virzību. 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Piedalīties SAM 3.3.1 projektu konkursā, izstrādājot projektu pieteikumus 
Rikteres ielas, Piena ielas un Rūpniecības ielas rekonstrukcijai. 
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2. Uzdot izpildinstitūcijai:  
2.1. Uzsākt darbus pie rekonstruējamo ceļu tehnisko projektu izstrādes; 
2.2. Uzsākt darbus pie projektu pieteikumu sagatavošanas to 
iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

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

 
4/9. 

Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju. 

 

Mālpils novada domē 2016. gada 27. aprīlī saņemts SIA "Gardais spotiņš" 
iesniegums par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma "Vasaras atklāšanas 
festivāls SPOTIŅŠ" rīkošanai Mālpils novadā 2016. gada 15. maijā. Iesniegumā 
minētais pasākuma mērķis – veicināt Mālpils iedzīvotāju labklājību un padarīt 
Mālpils novadu saistošāku gan vietējiem, gan iebraucējiem, Veidot pasākumu, kas 
ir saistošs tieši jaunajai paaudzei un ieinteresēt jauniešus uz dažādām 
sabiedriskajām aktivitātēm, popularizēt Mālpils novadu Latvijā.  

Vadoties no Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta, 

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

 1. Izsniegt atļauju SIA "Gardais spotiņš" pasākuma "Vasaras atklāšanas festivāls 
SPOTIŅŠ" rīkošanai 2016. gada 15. maijā.  
2. SIA "Gardais spotiņš" ievērot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likuma 10.panta otro un trešo daļu. 
2. SIA "Gardais spotiņš" saskaņot pasākuma programmu ar Mālpils kultūras 
centru. 
3. Piešķirt finansējumu līdz 300 EUR apmērā ielu vingrotāju paraugdemonstrējumu 
nodrošināšanai. 

 
 

4/10. 
Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 19. aprīlī reģistrēts Mālpils kultūras centra 
direktores Edītes Priekules iesniegums, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2016. 
gada 15.maijā rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils centrā. 
  
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 15. maijā 
Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus – 2016 nolikumu (pielikumā). 
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4/11. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
    Mālpils novada domē 2016. gada 6.aprīlī ar Nr.200 reģistrēts  E.L. iesniegums 
ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ņemot vērā, ka 
ģimenē ir divi nepilngadīgi un viens pilngadīgs bērns, kurš turpina mācīties Mālpils 
novada vidusskolā.  

Konstatēts, ka PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas par ģimenes sastāvu 
apstiprina E.L. iesniegumā minēto un, saskaņā ar Mālpils novada vidusskolas 
sniegto informāciju, “dzēsts”, mācās 12.klasē. 

  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. Minēto noteikumu punktā 2.3. noteikts, ka 
atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas ir 
tiesīgi saņemt vecāki, kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērnu, kuri mācās un atrodas 
minēto personu apgādībā. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
 Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ”,  
p.2.3.:  
 
Piešķirt E.L., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % 
apmērā par nekustamo īpašumu  “dzēsts”  par  8 mēnešiem 2016.gadā, t.i., no 
janvāra līdz augusta mēnesim. 
 

 
 

4/12. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  samaksas termiņa pagarinājumu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016.gada 31.martā saņemts un ar Nr.186 reģistrēts Mālpils novada 
nekustamā īpašuma “dzēsts” īpašnieces L.R.  iesniegums, kurā  teikts, ka turpinās 
krīze piena lopkopībā un piena cena joprojām ir zem pašizmaksas. L.R. lūdz rast 
iespēju 2016.gadā samazināt nekustamā īpašuma nodokli vai noteikt tā samaksas 
termiņu 2016.gada decembra mēnesī, kad būs saņemtas subsīdijas. 

 Par 2015.gadu L.R. ir samaksājusi   aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli   
pilnā apmērā un uz iesnieguma iesniegšanas dienu 31.03.2016. nodokļa parādu 
pašvaldībai nav. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta  otrā daļa nosaka, ka 
attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, 
lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība un 
saskaņā ar minētā panta pirmās daļas 1.punktu ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku 
līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu 
maksājumu samaksu, ja motivētu iesniegumu nodokļa maksātājs iesniedz ne vēlāk 
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kā mēnesi pēc maksājuma iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas 
ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Ņemot vērā L.R. iesniegumu un pamatojoties  uz likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un minētā panta otro daļu, 

 
L.R., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”, Mālpils novads, par 
Mālpils novada  nekustamo īpašumu “dzēsts” noteikt vienotu par 2016.gadu 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa (par 1.,2.,3.,4.ceturksni) samaksas 
termiņu 31.12.2016. 
  
 

4/13. 
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu. 

 
Saskaņā ar 2016.gada 29.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums Nr.1/11) 
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 2015./2016. mācību gadā. 
Nolikuma 9.punkts paredz, ka par sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu 
un naudas balvas apmēru. 2015./2016.mācību gadā starptautiskus panākumus XV 
Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” guvusi 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkne L.Š., iegūstot atzinību, skolotāja – 
M.M., starptautiskus panākumus 46.Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkursā 
Taipejā (Ķīnā) guvusi Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkne I.J., skolotāja – 
E.T.. Mālpils Mūzikas un mākslas skolas stīgu duets – G.H. un K.V. piedalījušies 
un saņēmuši diplomus IV Starptautiskajā zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivālā 
Kuresārē (Igaunijā), skolotājas – D.U. un M.Š. Izvērtējot izglītības iestāžu 
pieteikumus un ņemot vērā sasniegumus starptautiska mēroga konkursos, 
saskaņā ar nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana” 8.,9.un 10.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente), vienai deputātei – A. Hildebrantei, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties, NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu apbalvojamo skolēnu 
un pedagogu sarakstu un naudas balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas par 
sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, 
sporta sacensībās, konkursos, skatēs 2015./2016. mācību gadā (pielikumā). 
1.1. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt L.Š. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai M.M. naudas balvu 50,-
EUR apmērā; 
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1.2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt I.J. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai E.T.  naudas balvu 50,-
EUR apmērā; 
1.3. Par dalību Starptautiskajā zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivālā 
Kuresārē (Igaunijā), piešķirt G.H. naudas balvu 10,-EUR apmērā, K.V. naudas 
balvu 10,-EUR apmērā, skolotājai D.U. naudas balvu 20,-EUR apmērā, skolotājai 
M.Š. naudas balvu 20,-EUR apmērā. 

 
4/14. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, 
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmā daļa nosaka, ka 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 
maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina 
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos 
paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:  
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 
un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu 
apsaimniekotājs; 
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.  

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka 
pašvaldība ar savu lēmumu. 2014. gada 28. aprīlī Mālpils novada dome noslēgusi 
līgumu ar SIA „Ragn Sells” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
nodrošināšanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

2016. gada 13. aprīlī saņemts iesniegums no SIA “Ragn Sells” par atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā Līguma 
noteikumiem, ka Apsaimniekotājs ne biežāk kā vienu reizi gadā var iesniegt 
pamatotu priekšlikumu grozīt tarifu, ja tiek paaugstināta maksa par sadzīves 
atkritumu noglabāšanu Getliņu poligonā. No 05.05.2016. tiek mainīts atkritumu 
apglabāšanas tarifs poligonā “Getliņi”. Pamats: Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas lēmums Nr.41 (01.04.2016. protokols Nr. 12, 1p.) 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un noteikt jaunu 
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un 
valdītājiem Mālpils novada pašvaldības teritorijā. Pamatojoties uz Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 14.punkta e apakšpunktu un Mālpils novada domes 
28.09.2011.saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novadā” 5.2. punktu, 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā 8.92 EUR/m³ bez PVN, ko veido:  

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu – 3.70 EUR/m³ bez PVN; 
1.2. dabas resursu nodoklis  – 0.69 EUR/m³ bez PVN; 
1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 4.53 EUR/m³ bez PVN.  

2. Lēmums stājās spēkā ar 2016. gada 5. maijā. 
3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils 
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un izlikt redzamā vietā Mālpils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā. 

 
 

4/15. 
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 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskatu. 

 
 

4/16. 
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”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2015.gada pārskatu par kopējo 
summu 213 949 EUR. 

2. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2015.gada pārskatu par 
kopējo summu 1 860 067 EUR. 

3. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2015.gada pārskatu par kopējo 
summu 545 102 EUR. 

4. Apstiprināt Mālpils novada domes 2015.saimnieciskā gada pārskatu par 
kopējo summu 10 701 755 EUR. 

5. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2015.saimnieciskā gada 
pārskatu par kopējo summu  13 319 953 EUR. 

 
 
 

http://www.malpils.lv/
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4/17. 

Par izmaiņām amatu sarakstos. 

 
 

1. 2016.gada 30.marta novada domes sēdē Nr.3 Dome pieņēma lēmumu Mālpils 
novada pašvaldībai piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Dalība 
šajā tīklā būs viens no kritērijiem ES struktūrfondu veselības veicināšanas 
pasākumiem pieejamībai. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt izmaiņas novada 
domes administrācijas amatu sarakstā un izveidot jaunu amata vietu - veselības 
veicināšanas koordinētājs. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Ar 2016.gada 1.maiju novada domes administrācijā izveidot jaunu amata vietu 
Veselības veicināšanas koordinētājs, nosakot nepilnu darba laiku – 4 stundas 
nedēļā un amata algu 79,00 EUR (septiņdesmit deviņi euro 00 centi) mēnesī. 
1.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016.gadam” Pielikumu Nr.11, papildinot ar  punktu Nr.30 un ar 
2016.gada 1.maiju izteikt to šādā redakcijā: 

 

Nr.
p.k. 

Amata nosaukums 
Slod
ze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2016.gadam 

EUR 

30. 

Veselības 
veicināšanas 
koordinētājs 

0,1 
32.Projektu 
vadība 

I 8 1 79,00 

 
2. Mālpils novada pašvaldība 2016.gada 3.martā ir noslēgusi līgumu ar Rīgas 
plānošanas reģionu par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu un 
realizēšanu. Līguma 2.3.4. punkts nosaka, ka Sadarbības partneris nodrošina 
sociālā darbinieka dalību apmācībās, personu izvērtēšanas procesā un atbalsta 
plāna izstrādē. 

 
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 13.punktu, Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
2.1. Ar 2016.gada 1.maiju, uz projekta īstenošanas laiku, t.i. līdz 2016.gada 
30.decembrim, novada domes administrācijā izveidot jaunu amata vietu – Sociālais 
darbinieks, nosakot pilnu darba laiku un amata algu 6,50 EUR/h. 
2.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016.gadam” Pielikumu Nr.11, papildinot ar  punktu Nr.31 un ar 
2016.gada 1.maiju izteikt to šādā redakcijā: 
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Nr.
p.k. 

Amata nosaukums 
Slod
ze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2016.gadam 

EUR 

Piezīmes 

31. 
Sociālais 
darbinieks 

1 
39.Sociālais 
darbs 

IIIA 8 1 6,50/h 
Līdz 

30.12.2016. 

 
 
3. 2014.gada 25.jūnijā novada domes sēdē Nr.8 Dome pieņēma lēmumu par 
Mālpils novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Ar 
Mālpils novada domes 2016. gada 30. marta lēmumu Nr.3/26 ir apstiprināts 
Medību koordinācijas komisijas nolikums, kura 3.punkts nosaka - Komisijas 
priekšsēdētājs saņem atalgojumu par piedalīšanos Komisijas sēdēs un citu ar 
Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu domes noteiktajā kārtībā un apmērā. 
Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt izmaiņas novada domes komisiju darba 
samaksas apkopojumā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
 
3.1. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016.gadam” Pielikumu Nr.25, papildinot ar  punktu Nr.10 un ar 
2016.gada 1.maiju izteikt to šādā redakcijā: 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  nosaukums 
Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2016.gadam 

EUR 

10. 
Pašvaldības medību koordinācijas 
komisijas priekšsēdētājs 

1 4.20EUR/h 

 
 

4/18. 
Par projektu konkursa „Mēs savam novadam 2016” rezultātu apstiprināšanu. 

 
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” iesniegti 9 

projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 5767,45 EUR (pieci tūkstoši septiņi 
simti sešdesmit septiņi euro 45 centi). 

Žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem pievienotajiem 
fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto projektu 
pieteikumiem un iegūstot no projektu vadītājiem 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. Pieejamības nodrošināšana līdz Mālpils centra ūdenskrātuvei, projekta 

vadītājs Vladislavs Komarovs, biedrība “Mālpils zivīm” (atbalstītā summa 
700,00 EUR); 

1.2. ZAĻAIS ģimenes atpūtas laukums, 1. posms, projekta vadītāja Ināra 
Zutere (atbalstītā summa 700,00 EUR); 
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1.3. Sabiedriskā talka Mālpils baznīcā, 2. kārta, projekta vadītāja Esmeralda 
Tāle, biedrība “Idoves mantojums” (atbalstītā summa 416,40 EUR); 

1.4. Pludmales volejbola seguma atjaunošana un apkārtnes 
labiekārtošana, projekta vadītājs Kristaps Butkevičs (atbalstītā summa 
451,05 EUR). 

1.5. Biedrības “Notici sev!” 10 gadu prezentācijas svētki, projekta vadītāja 
Lūcija Vaivare, biedrība “Notici sev!” (atbalstītā summa 350,00 EUR); 

1.6. Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un izklaides laukums Mergupes 
krastā, projekta vadītāja Anita Bīriņa (atbalstītā summa 700,00 EUR). 

1.7. Kultūras centra Ziemas dārza rekonstrukcija, projekta vadītāja Indra 
Zvīgule (atbalstītā summa 700,00 EUR); 

2. Noraidīt sekojošus projektus, kas neatbilst konkursa nolikuma 1.3. punktam: 
2.1. Ābeļdārza sajūtas, 1. kārta (Mālpils internātpamatskola). 
2.2. Mālpils profesionālās vidusskolas stadiona uzlabošana (Mālpils 

profesionālā vidusskola). 
 
Kopējais piešķirtais finansējums ir 4 017,45 EUR (četri tūkstoši 

septiņpadsmit euro 45 centi). 
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas atbalstītos projektus. 
 

4/19. 
Par izmaiņām medību koordinācijas komisijā. 

 
2014.gada 1.jūnijā spēkā stājušies Ministru kabineta 2014.gada 26.maija 

noteikumi Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”, kuru 2.punkts paredz, ka 
medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu 
apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai 
nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija, kuras 
darbu organizē pašvaldība. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no 
attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa 
vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku 
apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Ar Mālpils 
novada domes 25.06.2014. lēmumu Nr. 8/18 ir  izveidota Mālpils novada 
pašvaldības medību koordinācijas komisija un par komisijas vadītāju pašvaldības 
pārstāvi ievēlēta teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka. Mālpils 
novada dome ar 30.03.2016. lēmuma Nr.3/26 2.punktu noteica Medību 
koordinācijas komisijas sastāvu. 

Sakarā ar to, ka Biedrība “Latvijas Mednieku savienība” izvirzītais pārstāvis 
un pašvaldības pārstāvis atsauc savu dalību komisijā, nepieciešams veikt izmaiņas 
komisijas sastāvā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61.panta 
trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 
komisijām” 3.punktu,  
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Atcelt Mālpils novada domes 30.03.2016. lēmuma Nr.3/26 2.punktu. 
 
2. Izslēgt no komisijas sastāva pašvaldības pārstāvi Inetu Broku. 
 
3. Noteikt Mālpils novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu:  

3.1. Pašvaldības pārstāvis - Mālpils novada domes izpilddirektors Agris 
Bukovskis. 
3.2.Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis 
Sandris Graudiņš. 
3.3. Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākais 
inspektors Mārtiņš Upmanis. 
3.4. Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Pēteris Ozoliņš. 
3.5. Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards Ligeris. 
3.6. Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele. 

 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
02.05.2016. 


