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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.3 
 

Mālpils novada Mālpilī       30.03.2016. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par maiņas līguma projekta apstiprināšanu. 
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 
3. Par adreses noteikšanu vai maiņu. 
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
6. Par zemes vienību apvienošanu. 
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
9. Par turpmāko rīcību saistībā ar nekustamo īpašumu Lielvārdes šoseja 17. 
10. Par nekustamā īpašuma iegādi. 
11. Par dzīvojamā fonda apvienošanu. 
12. Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA “Norma K”. 
13. Par pašvaldības SIA “Norma K” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-

2018. gadam apstiprināšanu. 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
15. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
16. Par Mālpils internātpamatskolas iesnieguma izskatīšanu. 
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas ēdnīcas telpu nomas maksas 

apstiprināšanu. 
18. Par līdzekļu piešķiršanu Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotajam konkursam. 
19. Par iestāšanos Nacionālo veselīgo Pašvaldību tīklā. 
20. Par darba grupas izveidošanu iespējamai augstas klases sportistu 

sagatavošanas volejbola centra vai citas institūcijas izveidei. 
21. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 
22. Par līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru. 
23. Par grozījumiem Mālpils sporta kompleksa maksas pakalpojumos. 
24. Par debitoru parādu norakstīšanu. 
25. Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 
26. Par izmaiņām Mālpils novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti Andris  Apsītis, Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, 
Leontina Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
PSIA “Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps 
Juriste Anna Višķere 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
18. jautājuma izskatīšanā piedalās Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors 
Juris Vītums 
1. jautājuma izskatīšanā piedalās Dz.R.J. pilnvarotā persona S.S. 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
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3/1. 

Par maiņas līguma projekta apstiprināšanu. 

 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.janvārī saņemts 
personas A un personas B iesniegums ar lūgumu nodibināt servitūtu ceļam 
“dzēsts” par labu viņiem piederošajam nekustamajam īpašumam “dzēsts”. Domē 
2016.gada 23.februārī saņemts arī personas C iesniegums ar lūgumu parakstīt 
Maiņas līgumu par nekustamā īpašuma “dzēsts”, un nekustamā īpašuma “dzēsts” 
maiņu. 

Dome konstatē, ka 

1) Saskaņā ar 2007.gada 2.martā noslēgto Vienošanos par pašvaldības ceļa 
“dzēsts” posma maiņu pret jaunizbūvēto apvedceļu persona C ir veikusi 
apvedceļa izbūvi, nodevusi to ekspluatācijā un atdalījusi no sev piederošā 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
“dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts”, 0,44 ha kopplatībā. Dome ir atdalījusi caur 
“dzēsts” mājas pagalmu ejošo posmu no pašvaldības lietojumā un bilancē 
esošā ceļa P.C Nr. 7 “dzēsts”, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
“dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts”, 0,35 ha kopplatībā.  

2) Lai varētu notikt abu jaunizveidoto nekustamo īpašumu maiņa, Dome 
2015.gada 28.augustā ir pasūtījusi abu nekustamo īpašumu novērtēšanu, 
apmaksājot 2015.gada 3.septembrī AS “Auditorfirma Invest-Rīga” izrakstīto 
rēķinu EUR 411,40 apmērā, t.sk., EUR 219,16 (570 EUR / 1070 EUR x 
411,40 EUR = 219,16 EUR) par personai C piederošā nekustamā īpašuma 
“dzēsts”, vērtēšanu.  

3) Nekustamo īpašumu “dzēsts”, 2015.gada 23.aprīlī pirkuma rezultātā 
ieguvusi persona A un persona B katrs ½ domājamās daļas apmērā. 

4) Domē saņemta nekustamā īpašuma “dzēsts”, īpašnieces personas C un 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, īpašnieku personas A un personas B 
2015.gada 17.jūlija vienošanās par piebraucamā ceļa – no Dienvidiem - 
liepu aleja un no Ziemeļu puses bērzu aleja, kopīgu lietošanu un kopīgu 
uzturēšanu kārtībā. 

5) Ir sagatavots abu jaunizveidoto nekustamo īpašumu Maiņas līguma 
projekts, vienlaicīgi paredzot ceļa servitūta dibināšanu par labu 
nekustamajam īpašumam “dzēsts”, saskaņā ar personas C, personas A un 
personas B 2015.gada 17.jūlija vienošanos. 
 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi, vienlaicīgi ar maiņas līguma slēgšanu 
nekustamajā īpašumā “dzēsts”, nodibināt ceļa servitūtu 0,15 ha platībā par labu 
nekustamajam īpašumam “dzēsts”, saskaņā ar 2015.gada 17.jūlijā noslēgto 
vienošanos starp personu C un nekustamā īpašuma “dzēsts”, īpašniekiem 
personu A un personu B. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
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1. Lūgt personu C segt izdevumus par viņai piederošā nekustamā īpašuma 
“dzēsts”, vērtēšanu EUR 219,16 apmērā. 
 

2. Apstiprināt Maiņas līguma projektu (pielikumā Nr. 1) par Mālpils novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma “dzēsts”, kadastra numurs “dzēsts”, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 0,35 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu “dzēsts”, maiņu pret personai C piederošo nekustamo 
īpašumu “dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts”, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”. 
 

3. Pilnvarot izpilddirektoru slēgt maiņas līgumu ar personu C. 
 
 

3/2. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 4. martā (reģ. Nr.127) saņemts J.V. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0910, adrese Rūpniecības iela 9, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
kopplatība 6.5017 ha, daļas ar platību 0.02 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 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr.8074 003 0910, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, kopplatība 6.5017 ha, daļas 
ar platību 0.02 ha nomu ar J.V. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 23. martā (reģ. Nr.168) saņemts ZS “Pamales” 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0222, ”Robiņi”, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0222, kopplatība 2.55 ha, 
daļas ar aptuveno platību 1.71 ha nomu lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
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 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr.8074 003 0222, ”Robiņi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0222, kopplatība 2.55 ha, daļas ar aptuveno 
platību 1.71 ha nomu ar ZS “Pamales”.  
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2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

 
 
3. Mālpils novada domē 2016. gada 29. martā (reģ. Nr.174) saņemts G.E. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma ’”Līdumi”, kadastra Nr.8074 003 0328, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0328, kopplatība 6.00 ha, daļas ar platību 1.00 ha 
nomu  ganīšanai un siena pļaušanai. 
 
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 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
’”Līdumi”, kadastra Nr.8074 003 0328, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 
003 0328, kopplatība 6.00 ha daļas ar platību 1.00 ha nomu ar G.E. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

 
3/3. 

Par adreses noteikšanu vai maiņu. 

 
Atbilstoši 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi”  71. pantā noteiktajam, līdz  2016. gada 31. decembrim 
pašvaldībām  ir jānosaka vai jāprecizē adrešu reģistrā reģistrēto ciemu robežas un 
jāpiešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām atbilstoši 
noteikumu prasībām. Adreses ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, saskaņā ar 
noteikumu 14.  punktu, apbūvei paredzētai zemes vienībām vai ēkām jāpiešķir 
numuri ar piesaisti ielas nosaukumam.  Saskaņā ar  noteikumu 9. punktu, 
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 
adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst  noteikumos minētajām prasībām.  
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un Apdzīvoto vietu likuma 14. panta  2. un 
4. punktu, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  
“Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
 
1. Sidgundas ciema teritorijā apbūvētajām zemes vienībām un uz tām esošajām 
būvēm mainīt adresi: 
 
Nr.  Zemes 

vienības 
Esošā adrese vai nosaukums Adrese, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Zemes vienībai  Ēkai (ēkām)  



6 
 

kadastra 
apzīmējums 

Nr.698 “Adresācijas 
noteikumi” 

1. 8074 005 
0533 

“Vītoli”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

Ausekļi 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 5, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

2. 8074 005 
0481 

“Auziņas”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

Auziņas 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela13, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

3. 8074 005 
0445 

“Palmaņi”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Palmaņi”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 17, Sidgunda, 
Mālpils novads LV-2152 
, 

4. 8074 005 
0487 

“Čiekuriņi”, Sidgunda, 
Mālpils nov. 

“Čiekuriņi”, 
Sidgunda, 
Mālpils nov. 

Juglas iela 2, Sidgunda, 
Mālpils novads 

5. 8074 005 
0139 

“Eglītes”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Eglītes”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 4,  
Sidgunda, Mālpils novads 

6. 8074 005 
0410 

“Saulieši S”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

Saulieši S, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 8, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

7. 8074 005 
0184 

“Saulieši 1”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

Saulieši 1 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 10, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

8. 8074 005 
0347 

“Zemgaļi”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

Zemgaļi 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 16, Sidgunda, 
Mālpils novads 

9. 8074 005 
0423 

“Niedrītes”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Niedrītes”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 20, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 

 

10. 8074 005 
0425 

“Niedrītes”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Palmaņi”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Juglas iela 24, Sidgunda, 
Mālpils, LV-2152 
 

11. 8074 005 
0539 

“Garāžas”, Mālpils 
novads 

---- Piena iela 1, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

12. 8074 005 
0133 

“Kaijas”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Kaijas”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Pavasara iela 3, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 
 

13. 8074 005 
0391 

“Gatves”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Gatves”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Pavasara iela 5, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

14. 8074 005 
0106 

 “Palejas”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Palejas”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Pavasara iela 8, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 

15. 8074 005 
0392 

“Vilnīši”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Vilnīši”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Pavasara iela 10, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 

16. 8074 005 
0202 

“Svilpes”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Svilpes”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Kantora iela 2, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 

17. 8074 005 
0448 

 “Avoti”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Avoti”, 
Sidgunda, 

Kantora iela 6, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
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Mālpils novads  

18. 8074 005 
0452 

“Sidgundas Pumpuri”,  
Sidgunda, Mālpils 
novads  

“Sidgundas 
Pumpuri”,  
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Kantora iela 8, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

19. 8074 005 
0449 

“Vagari”, Sidgunda, 
Mālpils novads 

“Vagari”, 
Sidgunda, 
Mālpils novads 

Kantora iela 1, Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152 
 

 

 
1.20. Nekustamā īpašuma “Ranti”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
005 0447 un uz tās esošajām ēkām  mainīt  adresi piešķirot - Kantora iela 4, 
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 
1.20.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 telpu grupai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 001 piešķirt adresi - Kantora iela 4-1, 
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 
1.20.2. Būves ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 telpu grupai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 002 piešķirt adresi - Kantora iela 4-2, 
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 
1.20.3. Būves ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 telpu grupai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0447 001 003 piešķirt adresi - Kantora iela 4-3, 
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 
 

 
 2. Mālpils ciema teritorijā apbūvētajām zemes vienībām un uz tām esošajām 
būvēm  mainīt adresi: 
 
Nr.   Esošā adrese vai nosaukums 

 
Adrese, atbilstoši 
Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.698 
“Adresācijas 
noteikumi” 

Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Zemes vienībai ēkām 

1. 8074 003 0833 Nītaures iela 7, 
Mālpils, Mālpils 
novads 

Nītaures iela 7, 
Mālpils, Mālpils 
novads 

Skulmes iela 3, 
Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152 

2.  8074 003 0055 Nītaures iela 1, 
Mālpils, Mālpils 
novads 

Nītaures iela 1, 
Mālpils, Mālpils 
novads 

Skulmes iela 5, 
Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152 
 

 
 
3. Nekustamā īpašuma “Noras”, kadastra Nr. 8074 003 0062, apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0260, platību 0.2 ha un  ēkām 
piešķirt vienotu adresi Dārza iela  12, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 
 
4. Nekustamā īpašuma „Šopas”, kadastra Nr. 8074 003 0256 zemes vienībai un 
būvēm piešķirt vienotu adresi Torņkalna iela 2, Mālpils, Mālpils novads, LV – 
2152. 
4.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 001 telpu grupai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0256 001 017, piešķirt adresi Torņkalna iela 2-13, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152. 
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5. Nekustamā īpašuma J.Jaunzemi, kadastra Nr. 8074 006 0043, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0043 un uz tās esošajam mājīpašumam piešķirt 
vienotu adresi: ”Vites Jaunzemi”, Mālpils novads, LV-2152. 

 
 

3/4. 
Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 9.martā (reģ. Nr.172) saņemts A/S 

“Latvijas Valsts meži” iesniegums, kurā lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods-0201), nekustamā īpašuma ”Ošiņu mežs”, Mālpils novads (kadastra Nr. 8074 
005 0309) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310, platība 172.05 
ha, zemes vienības daļām: 

1) ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 8001, platību 76.00 ha,  

2) ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 8002, platību 4.84 ha, 

kurām tiek veikta robežu uzmērīšana. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punkta 2. apakšpunktu, 
lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienības daļai 
vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai. 

Augstāk minēto noteikumu 7. punkts nosaka, ka zemes vienības daļai 
noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 agrāk noteiktais 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201), kas atbilst spēkā esošajam Mālpils 
novada teritorijas plānojumam. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta 
pirmās  daļas pirmo punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 
496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punkta 2. apakšpunktu, 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Ošiņu mežs”, Mālpils novads, (kadastra Nr. 8074 
005 0309) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 zemes 
vienības daļai: 
1.1. ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 8001, platību 76.00 ha, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība( NĪLM kods-0201) 
1.2. ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0310 8002, platību 4.84 ha, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods-0201). 
 
 
2. Mālpils novada pašvaldībā 2016. gada 16.martā saņemta Valsts zemes dienesta 
Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.9-01/528116-1/4, kurā lūdz noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0556, 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#n2.2
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platību 0.04 ha, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8074 001 0555 
sastāvā. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta 
pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punkta 1. apakšpunktu, 2013. 
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-
2024.gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
2.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0556, ar kopplatību 
0.04 ha zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods-1101). 
 

3/5. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 18. martā reģistrēts (reģ.Nr.157) J.Č. 
iesniegums, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“dzēsts”, kadastra Nr. “dzēsts”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, 
kuru izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aigars Rikmanis (sertifikāta sērija BA 
Nr.78). 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums”, 2011. 
gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam, 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “dzēsts”, kadastra Nr. 
dzēsts, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, kuru izstrādājis sertificēts 
zemes ierīkotājs Aigars Rikmanis (sertifikāta sērija BA Nr.78). 
 
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 1.6631 ha platībā – piešķirt adresi “dzēsts”.  
 
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 1.6631 ha platībā – noteikt dalīto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: 
 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). – 0.4000 ha. 
 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101) – 1.2631 ha. 
 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 3.500 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
“dzēsts”, Mālpils novads.  
 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#n2.2
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5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 3.500 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
 

3/6. 
Par zemes vienību apvienošanu. 

 
Izvērtējot pašvaldības ielu un ceļu sarakstu, konstatēts, ka nepieciešams veikt 
izmaiņas kadastra objektu sastāvā. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Nekustamā īpašuma Pagasta ceļš Kapu apeja 38, kad. Nr. 8074 003 0801, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0801 pievienot nekustamā 
īpašuma Pagasta iela Dīķu /I-61/, kad. Nr. 8074 003 0790, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0790. 

2. Atzīt par neesošu pašvaldības ceļu “Pagasta ceļš Kapu apeja 38”. 
3. Mainīt nekustamā īpašuma Pagasta iela Dīķu /I-61/, kad. Nr. 8074 003 0790, 

un tā sastāvā esošajai zemes vienībai nosaukumu, nosakot - Dīķu iela. 
4. Nekustamā īpašuma Pagasta ceļš Kapu aleja, kad. Nr. 8074 003 0818, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0818 pievienot nekustamā īpašuma 
Pagasta iela Klusā / I-49/, kad. Nr. 8074 003 0780, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0780. 

5. Atzīt par neesošu pašvaldības ceļu Pagasta ceļš Kapu aleja. 
6. Mainīt nekustamā īpašuma Pagasta iela Klusā iela, kad. Nr. 8074 003 0780, un 

tā sastāvā esošajai zemes vienībai nosaukumu, nosakot - Klusā iela. 
7. Veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu sarakstā. 

 
 

3/7. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina izvērtēt 
atsavināšanas lietderību pašvaldības nekustamajiem īpašumiem: 
-           „Meža Ķikuti”, sastāvošam no zemes gabala 11.80 ha kopplatībā, kadastra 
Nr. 8074 004 0007, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 004 0087,  
-           „Meža Brišķēni”, sastāvošam no zemes gabala 20.7 ha kopplatībā, 
kadastra Nr. 8074 001 0067, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 001 
0092,  
-           „Meža Saulieši”, sastāvošu no divām zemes vienībām kadastra Nr. 8074 
004 0008, kopplatība 15.6 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 004 
0010 - platība 3.6 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 004 0011 - 
platība 12.0 ha.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Meža Ķikuti”, 
sastāvošu no zemes gabala 11.8 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 004 0007. 
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1.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 
 
2.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Meža Brišķēni”, 
sastāvošu no zemes gabala 20.7 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 001 0067.   
2.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 
 
3.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Meža Saulieši”, 
kadastra Nr. 8074 004 0008, sastāvošu no divām zemes vienībām - zemes vienība 
ar  kadastra apzīmējumu 8074 004 0010, platība 3.6 ha, un zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0011, platība 12.0 ha. 
3.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 

 
 

3/8. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada dome ar 2016. gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/6 nolēma 
atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas 
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no vienas zemes vienības 0,3539 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0846). Pamatojoties uz SIA „Auditorfirma Invest-
Rīga” sniegto novērtējumu un Mālpils novada domes 2016. gada 29. janvāra 
lēmumu Nr. 1/6, ir noteikta nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 3500,- 
EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro),  apstiprināti nekustamā īpašuma „Sporta iela 
12A” atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils novada domes 
Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  

Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis-100,- 
EUR) tika organizēta 2016. gada 14.martā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās 
viens izsoles dalībnieks, fiziska persona – A.P., personas kods “dzēsts”, iesniedzot 
visus izsoles noteikumos minētos dokumentus. 

Saskaņā ar 2016. gada 29.janvāra Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr. 1/6 apstiprinātā „Nekustamā īpašuma „Sporta iela 12A” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumi” 15.punktu, A.P., personas kods “dzēsts”, nosolīja 
nekustamo īpašumu „Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas 
Mālpilī,  Mālpils novadā un sastāv no vienas zemes vienības 0,3539 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0846) par 3600,-EUR. Līdz ar to nekustamais 
īpašums izsolē pārdots par 3600,- EUR (trīs tūkstoši seši simti eiro). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un ņemot vērā 
nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.5, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt 2016. gada 14.martā notikušās nekustamā īpašuma “Sporta iela 
12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 0,3539 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0846) 
izsoles rezultātus; 
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1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar A.P., personas kods “dzēsts”, par nekustamā 
īpašuma “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas Mālpilī, 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,3539 ha atsavināšanu par 3600,-
EUR (trīs tūkstoši seši simti eiro); 
1.3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi. 

 
2. Mālpils novada dome ar 2016. gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/6 nolēma 
atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas 
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no vienas zemes vienības 0,1385 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0845). Pamatojoties uz SIA „Auditorfirma Invest-
Rīga” sniegto novērtējumu un Mālpils novada domes 2016. gada 29. janvāra 
lēmumu Nr. 1/6, ir noteikta nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 1400,- 
EUR (viens tūkstotis četri simti eiro),  apstiprināti nekustamā īpašuma „Pils iela 8B” 
atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma 
komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  

Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis-100,- 
EUR) tika organizēta 2016. gada 14.martā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās 
viens izsoles dalībnieks, fiziska persona – A.P., personas kods “dzēsts”, iesniedzot 
visus izsoles noteikumos minētos dokumentus. 

Saskaņā ar 2016. gada 29.janvāra Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr. 1/6 apstiprinātā „Nekustamā īpašuma „Pils iela 8B” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumi” 15.punktu, A.P., personas kods “dzēsts”, nosolīja nekustamo 
īpašumu „Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas Mālpilī,  Mālpils 
novadā un sastāv no vienas zemes vienības 0,1385 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 8074 003 0845) par 1500,-EUR. Līdz ar to nekustamais īpašums 
izsolē pārdots par 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un ņemot vērā 
nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.6, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
2.1. Apstiprināt 2016. gada 14.martā notikušās nekustamā īpašuma “Pils iela 8B”, 
kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no 
zemes vienības 0,1385 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0845) izsoles 
rezultātus; 
2.2. Slēgt pirkuma līgumu ar A.P., personas kods “dzēsts”, par nekustamā 
īpašuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas Mālpilī, Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 0,1385 ha atsavināšanu par 1500,-EUR 
(viens tūkstotis pieci simti eiro); 
2.3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi. 

 
 

3/9. 
Par turpmāko rīcību saistībā ar nekustamo īpašumu Lielvārdes šoseja 17. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 16.martā saņemts SIA ”Jumis KB” piedāvājums 
nojaukt daļu no dzīvojamās ēkas Lielvārdes šoseja 17, Upmalās. Piedāvājumā 
ietilpst ēkas daļas nojaukšana ar spectehnikas palīdzību, būvkonstrukciju 
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fragmentu sagatavošana pārvadāšanai pēc nojaukšanas,  visu fragmentu un 
būvgružu novākšana, iekraušana un aizvešana utilizācijai ar savu tehniku un 
transportu, ieskaitot pamatus (apm. 900 kub. m.), atvest un nolīdzināt grunti 
atstājot pēc sevis tīru teritoriju. 
 
SIA “Jumis KB” piedāvā darbus veikt 2 nedēļu laikā par 7200,- EUR bez PVN. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
Dzīvojamās mājas Lielvārdes šoseja 17 apsaimniekotājam SIA “Norma K” līdz 
2016. gada 1. jūlijam veikt dzīvojamās mājas īpašnieku viedokļu noskaidrošanu 
par  turpmāko rīcību saistībā ar nekustamo īpašumu Lielvārdes šoseja 17. 

 
 

3/10. 
Par nekustamā īpašuma iegādi. 

 
 

Mālpils novada domē saņemta informācija, ka Rīgas apgabaltiesas iecirkņa 
Nr. 84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis pārdod 1.izsolē nekustamo 
īpašumu – “dzēsts”. Izsoles sākumcena ir 1200,- EUR, izsoles solis – 50,- EUR. 
Izsoles sākuma datums – 2016.gada 22. marts, izsoles noslēguma datums un laiks 
– 2016.gada 21. aprīlis plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā 
īpašuma 1.izsolē, līdz 2016.gada 11.aprīlim jāiemaksā ZTI G. Hmeļevska depozīta 
kontā nodrošinājums 120,- EUR apmērā. Nekustamā īpašuma piespiedu 
pārdošanas vērtība 1200.- EUR. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība - 2 400,- EUR. 

Dome konstatē, ka likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā ir 
noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā, 9.punktā ir noteikta 
pašvaldības autonomā funkcija – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. Ievērojot to, ka Mālpils novada pašvaldībai iepriekš minētās funkcijas 
realizēšanai nav brīvu izīrējamu platību, un pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas 
palīdzības reģistrā uz 21.03.2016. ir reģistrētas 17 ģimenes, dome atzīst, ka ir 
nepieciešams veikt pasākumus papildus dzīvojamās platības iegādei, 
nepārsniedzot nekustamā īpašuma tirgus vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Piedalīties 1.izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis, lai 
iegūtu Mālpils novada domes īpašumā  “dzēsts”.  
2. Pilnvarot izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils novada domes vārdā piedalīties 
izsolē “dzēsts”. 
3. Līdz 2016.gada 11. aprīlim iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Gintera 
Hmeļevska depozīta kontā Nr. LV29 TREL 9199 0660 0100 0 nodrošinājumu 120,- 
EUR apmērā. 

 
3/11. 

Par dzīvojamā fonda apvienošanu. 
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Pašvaldības SIA “Norma K” 2015. gada 15. decembrī ar reģistrācijas Nr.64 

saņemts sociālās dzīvojamās mājas “dzēsts” īrnieka “dzēsts”, personas kods 
“dzēsts”, iesniegums ar lūgumu rast iespēju paplašināt viņa īrēto dzīvojamo telpu, 
pievienojot blakus esošo dzīvokli “dzēsts”. D.D. ģimene “dzēsts”  īrē dzīvokli, kura 
ar platība 44,6m², tajā ir 2 istabas ar dzīvojamo platību 36,4m². Tā kā 2016.gada 
aprīļa mēnesī ģimenei ir gaidāmi vēl divi bērni, esošā dzīvojamā telpa ir par mazu 
tik lielai ģimenei, kurā ir dažāda dzimuma un vecuma bērni “dzēsts”. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Apvienot pašvaldībai piederošās sociālās dzīvojamās mājas ”dzēsts”, kadastra 
apzīmējums “dzēsts”, dzīvokli Nr.1 un Nr.3. 
2. Uzdot mājas apsaimniekotājam sagatavot nepieciešamos dokumentus 
iesniegšanai būvvaldē (Apliecinājuma karti - Ēkas vai telpu grupas vienkāršotai 
atjaunošanai bez lietošanas mērķa maiņas). 
 

 
3/12. 

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA “Norma K”. 

 
2015.gada 25. jūnija Mālpils novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 6/10  SIA 

“Norma K” valdes loceklim V. Cērpam līdz 2016. gada 1. martam tika uzdots atrast 
izdevīgāku Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukcijas projekta realizācijas variantu.  

Ir sagatavota tāme visnepieciešamākajam aprīkojumam, lai ierīkotu apkures 
katlu ar jaudu 1.5 MW siltuma nodrošināšanai Mālpils ciemā. Šie darbi ir paredzēti, 
kā Katlu Mājas rekonstrukcijas I kārta. Katlu paredzēts uzstādīt līdz 2016. gada 
nogalei. 

Uz doto brīdi neviens no ES fondiem, kas atbalstītu siltumapgādi nav 
pieejams. Iespējams, ka kāds no fondu veidiem varētu tikt izsludināts 2016. gada 
otrajā pusē. Lai realizētu projektu ar ES fondu piesaisti ir nepieciešami ne mazāk 
kā 10 mēneši, tāpēc SIA “Norma K” lūdz  Mālpils novada domi sniegt galvojumu 
kredīta saņemšanai Valsts kasē projekta “Katlu mājas rekonstrukcija Mālpilī, I 
kārta” realizēšanai par kopējo summu 420 000 EUR (t.sk. 73 000 EUR PVN 
segšanai). 

Ar ES fondu atbalstu paredzēts veikt Katlu Mājas rekonstrukcijas II kārtu. 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Sniegt pašvaldības galvojumu Mālpils pašvaldības SIA „Norma K”, reģistrācijas 
Nr.40003312216, kurā Mālpils novada domei pieder 100% kapitāldaļas, 420 000 
EUR (četri simti divdesmit tūkstoši euro) apmērā uz termiņu – 30 (trīsdesmit) gadi, 
lūdzot atļaut pamatsummu maksāt ar 2017.gada 1. janvāri un piemērojot Valsts 
Kases vai kredītiestādes noteikto procentu likmi projekta “Katlu mājas 
rekonstrukcija Mālpilī, I kārta” realizēšanai. 
 
2. V. Cērpam, L. Mičulei, B. Reinei – Rukmanei sagatavot pieteikumu galvojuma 
iesniegšanai, pamatojoties uz 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
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3/13. 
Par pašvaldības SIA “Norma K” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-

2018. gadam apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto pašvaldības SIA “Norma K” vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2016.-2018. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-
2018. gadam (pielikumā). 

 
3/14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē no E.L. 2016.gada 15.martā saņemts iesniegums, 

reģ.Nr.151, ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumiem 
“dzēsts”, jo saimniecība ir kopīga ar sievu A.L., kura ir pirmās grupas invalīde. 
Iesniegumam pievienota  VDEĀK izziņas kopija,  no kuras redzams, ka A.L. pirmās 
grupas  invaliditāte  ir noteikta  uz laiku  no  29.09.2014. līdz  28.09.2019. 

 Konstatēts sekojošais. Mālpils novada domes nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju sarakstā ir reģistrēts iesniegumā minēto nekustamo īpašumu “dzēsts” 
īpašnieks E.L.. 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  vispārējie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas 
un iesniegumu izskatīšanas kārtību. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijas- personas ar invaliditāti, kurām ir tiesības saņemt nodokļa 
atvieglojumus, saskaņā ar minēto noteikumu  2.daļu ir: pirmās grupas invalīdi 
(p.2.1.1.); vientuļi otrās grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku-laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšējo radinieku (p.2.1.2); otrās 
grupas invalīdi (p.2.2.1.).  
Ņemot vērā, ka 2011.gada 26.janvārī apstiprinātie Mālpils novada domes Saistošie 
noteikumi Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” to 
nodokļa maksātāju kategoriju skaitā, kurām ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu, nenosaka nodokļa maksātājus, kuru ģimenē invaliditāte 
noteikta citam ģimenes loceklim,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
  
Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2016.gadā E.L.,    deklarētā 
dzīvesvietas adrese:  “dzēsts”, par nekustamo īpašumu “dzēsts” un nekustamo 
īpašumu “dzēsts”. 
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2. Mālpils novada domē no  otrās grupas invalīdes Z.L. saņemts iesniegums par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu   2016.gadā    par  
nekustamo īpašumu „dzēsts”,    24.03.2016. iesniegums ar reģ.Nr.  169.  
Iesniegumā uzrādīts invalīda apliecības  Nr. “dzēsts” 
  Konstatēts sekojošais. Z.L. invaliditāte noteikta uz laiku no 22.02.2016. līdz 
21.02.2016. un nekustamais īpašums “dzēsts” netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. Pēc stāvokļa uz 30.03.2016. Z.L. par nekustamo īpašumu ir 19.11 EUR 
liels nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopā ar nokavējuma naudu. 

   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. Noteikumu p.1.1.5. nosaka atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim, ja nodokļa maksātajam nav nodokļu 
parādu pašvaldībai par iepriekšējiem periodiem. 

 
Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
p.2.2.1., p.1.1.5., 

 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
  
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas 
invalīdei   Z.L., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,  
par nekustamo īpašumu   “dzēsts” 2016.gadā sākot ar nākošo mēnesi pēc 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas.    

 
 
 

3/15. 
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

 
2016.gada 3.martā Mālpils novada domē ar Nr.132 reģistrēts A.Š. iesniegums 

ar lūgumu anulēt ziņas par   deklarēto dzīvesvietu adresē:    “dzēsts”, R.V., ņemot 
vērā, ka  viņa īpašuma tiesības uz dzīvokli norādītajā adresē beigušās saskaņā ar 
2005.gada 26.septembrī noslēgto līgumu par dzīvokļa īpašnieku maiņu. 

Konstatēts sekojošais. PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē R.V. deklarētā 
dzīvesvieta adresē: “dzēsts”, reģistrēta no  08.10.2004. Ieraksts Zemesgrāmatā 
liecina par to, ka 2011.gada 29.augustā izbeigušās  R.V. īpašuma tiesības uz 
dzīvokļa īpašumu norādītajā adresē un minēto dzīvokli īpašumā ieguvis A.Š. 
10.03.2014. R.V. nosūtīta vēstule ar informāciju, ka A.Š.  iesniegumu plānots 
izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 23.martā, 
sēdes sākums pl.15.00 un novada domes sēdē š.g.30.martā, sēdes sākums 
pl.15.00, ar uzaicinājumu piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī,  ja 
tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina 
tiesisko pamatu  viņa deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē ”dzēsts”. 

 
R. V. uz sēdēm nav ieradies, kā arī domē nav saņemta informācija, kas 

apliecinātu tiesisko pamatu R. V. deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē: 
“dzēsts”. 
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Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā A.Š. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 
anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu adresē “dzēsts”, R.V., personas kods 

“dzēsts”. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
3/16. 

Par Mālpils internātpamatskolas iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 22.03.2016. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas 
iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus EUR 4114,- apmērā neplānotu 
darbu apmaksai – lietus kanalizācijas ar divām nosēdakām ierīkošanai un 
pieslēgšanai pie centralizētās lietusūdens kanalizācijas Mālpils 
internātpamatskolas internātu teritorijā. Iepriekš izbūvētā lietusūdens kanalizācijas 
sistēma bija izbūvēta neatbilstoši projektam un ievadīta siltumapgādes tranšejā, 
nevis ūdens noteksistēmā, kas nebija konstatēts. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
 

Piešķirt papildus līdzekļus 3500.00 EUR apmērā no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem Mālpils internātpamatskolai lietus kanalizācijas ar 
divām nosēdakām ierīkošanai un pieslēgšanai pie centralizētās lietusūdens 
kanalizācijas Mālpils internātpamatskolas internātu teritorijā. 
 
 

3/17. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas ēdnīcas telpu nomas maksas 

apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2016. gada 22. martā un 2006. gada 23. martā saņemti 
Mālpils Profesionālās vidusskolas iesniegumi ar lūgumu apstiprināt Mālpils  
Profesionālās vidusskolas  ēdnīcas  telpu  nomas  maksas: 
 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
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Apstiprināt Mālpils  Profesionālās vidusskolas  ēdnīcas  telpu  nomas  maksas: 
 

Nr. Nomas  pakalpojumu  veids Maksa EUR   
mēnesī  bez PVN 

1. Virtuves un palīgtelpu  noma 
 (244,9 m2) 

44.08 

2. Ēdamzāles noma  
(245,9 m2) 

44.26 

3. Ēdnīcas  telpu  kopējā noma  88.34 
 

4. Ēdnīcas telpu  1 m2  noma  0,18 
 

5. Kafejnīcas  telpu  noma 
(87,1 m2) 

67.94  

 
6. 

Kafejnīcas  telpu  1 m2  
noma  
 

0,78 

 
Nomas  maksā  nav  ietvertas  papildus  izmaksas: 
1) par  ūdens un  kanalizācijas  izmantošanu un elektroenerģijas patēriņu maksa 
tiek  noteikta  saskaņā  ar  skaitītāju  rādījumiem; 
2) par  ēdnīcas telpu  apkuri  maksa tiek  noteikta  saskaņā  ar  dienesta  viesnīcas  
faktisko  patēriņu attiecībā  pret  iznomātajiem  m2. 
3) par  kafejnīcas telpu  apkuri  maksa tiek  noteikta  saskaņā  ar  skolas mācību 
korpusa  faktisko  patēriņu   attiecībā  pret  iznomātajiem  m2. 
 
 

3/18. 
Par līdzekļu piešķiršanu Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotajam konkursam. 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora Jura  
Vītuma ierosinājums piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu 
konkursu mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” ar projektu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kura ietvaros paredzēts iegādāties 
kabinetflīģeli. Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas 
izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un 
dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Projekta 
plānotās kopējās izmaksas – līdz 10 000 EUR. Projekta realizēšanai nepieciešams 
pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā. 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursu 
mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” ar projektu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana”. 
2. Piešķirt  līdzfinansējumu projekta realizācijai 50% (līdz 5000.00 EUR) apmērā. 
no kopējām projekta izmaksām. 
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3/19. 
Par iestāšanos Nacionālo veselīgo Pašvaldību tīklā. 

 
Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” 

izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību 
iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu 
pašvaldības autonomās funkcijas (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punkts) - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana – veikšanā, 
Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru 
(SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas 
pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības 
fakultāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju. 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses 
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un 
sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību 
darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, 
tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā 
līmenī. 

Mālpils novada Domē 29.02.2016. saņemts Latvijas nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas aicinājums) iesaistīties Latvijas nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīklā.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 
6.punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Mālpils novada pašvaldībai piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 
2. Par atbildīgo darbinieku, kurš koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
noteikto kritēriju ieviešanu Mālpils novada pašvaldībā noteikt Mālpils sporta 
kompleksa medmāsu Jolantu Epalti. 
3. Par atbildīgo Mālpils novada pašvaldības politisko amatpersonu noteikt Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju Leontinu Ameriku. 

 
3/20. 

Par darba grupas izveidošanu iespējamai augstas klases sportistu 
sagatavošanas volejbola centra vai citas institūcijas izveidei. 

 
Ministru kabinets ar 2015. gada 16. novembra rīkojumu Nr. 721 “Par 

konceptuālo ziņojumu “Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas 
izveide” izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto 
konceptuālo ziņojumu par augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas 
izveidi, tādējādi sniedzot atbalstu īpašu sporta centru izveidēm, kur notiks augstas 
klases sportistu sagatavošana. 
  Augstas klases sportistu sagatavošanas centri tiks veidoti vietās, kur jau 
tagad ir moderna un prasībām atbilstoša sporta bāze, profesionāli treneri, 
kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas un nodrošināti labi sadzīves apstākļi, kā arī 
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pieejami medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumi. Šādos centros tiks sagatavoti 
augstas klases jaunie Latvijas sportisti, kuri varēs veiksmīgi konkurēt ar citu valstu 
sportistiem. 

 
Ņemot vērā to, ka Mālpils novadā ir koncepcijā minētās prasības  - 

atbilstoša infrastruktūra, liela sporta halle un vēl viena sporta zāle vairāku sporta 
veidu nodarbību nodrošināšanai, īpaši volejbolam, jo var vienlaicīgi trenēties 4 
sporta laukumos un ir iespējas pilnveidot fiziskās prasmes arī uz citiem sporta 
rīkiem, tajā skaitā peldbaseinā. Ir iespējams izvietot līdz 100 audzēkņus 
labiekārtotā dienesta viesnīcā, nodrošinot trīsreizēju ēdināšanu. Mālpils novada 
izglītības iestādēs iespējams apgūt ne tikai vispārējās izglītības programmas, bet 
arī 6 akreditētas profesionālās izglītības programmas. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, dome, 
balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Izveidot darba grupu iespējamai augstas klases sportistu sagatavošanas 
volejbola centra vai citas institūcijas izveidei Mālpils novadā sekojošā sastāvā: 

1.1. Darba grupas vadītājs: Mālpils novada domes Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas priekšsēdētājs, Mālpils sporta kompleksa vadītājs Valts 
Mihelsons; 
1.2. Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna; 
1.3. Mālpils Profesionālās un Mālpils internātpamatskolas direktore 
Frančeska Ģēvele; 
1.4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komisijas priekšsēdētāja 
Leontina Amerika; 
1.5. Mālpils novada vidusskolas direktores amata pienākumu izpildītāja Lilita 
Jomerte. 

 
 

3/21. 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

 
Mālpils novada domē 03.03.2016. ar Nr. 163 reģistrēts biedrības „Latvijas 

Politiski represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Mālpils novadā 
dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas Latvijas politiski represēto 
personu salidojumā ar maksājumu 70.00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā 
salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī biedrība lūdz palīdzēt ar 
transportu represēto nokļūšanai uz salidojumu. Salidojums notiks š.g. 27. 
augustā Ikšķilē.  

Dome konstatē, ka transporta izdevumi represēto nokļūšanai uz salidojumu 
ir paredzēti 2016. gada Mālpils kultūras centra budžetā. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas Latvijas 
politiski represēto personu salidojumā 2016. gada 17. augustā ar maksājumu 
70.00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu 
segšanai. 
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3/22. 
Par līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru. 

 
Izskatot sagatavoto līguma projektu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo 
Jaunsardzes un informācijas centru, lai vecinātu Jaunsardzes kustības attīstību 
Mālpils novadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. un 6. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru (līguma projekts 
pielikumā). 

 
 

3/23. 
Par grozījumiem Mālpils sporta kompleksa maksas pakalpojumos. 

 
Uzklausot domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža ierosinājumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Veikt izmaiņas 29.10.2014. Mālpils novada domes lēmumā Nr. 12/28, papildinot 
lēmumu ar sekojošu punktu: 
 
Baseina apmeklējumam Mālpils novadā deklarētajām politiski represētajām 
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – atlaide 50 % apmērā. 

 
 

3/24. 
Par debitoru parādu norakstīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Finanšu un ekonomikas daļa ir veikusi salīdzināšanu ar debitoriem, 

apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzkrājumus šaubīgajiem parādiem.  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
Izslēgt no bilances šaubīgos debitorus 5766,96 EUR un pārcelt uz zembilanci. 
 

 
3/25. 

Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 
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1. Mālpils novada domē saņemta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
24.02.2016. vēstule Nr. 22/8-1.6.1/268, kurā informē, ka darbam Mālpils novada 
civilās aizsardzības komisijā, tās priekšsēdētāja vietnieka amatam, deleģēts Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas 
komandiera pienākumu izpildītājs, leitnants Kristaps Kolbergs. 
2. Sakarā ar darbinieku maiņu, civilās aizsardzības komisijas sastāvā jāiekļauj 
administratīvās ēkas pārvaldnieks Ainars Cimža. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 
pārvaldes Siguldas daļas komandiera pienākumu izpildītāju, leitnantu Kristapu 
Kolbergu par Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku. 
 
2. Veikt grozījumus Mālpils novada domes 26.06.2013. lēmuma Nr. 8/18 „Par 
novada domes komisiju apstiprināšanu” 4. punkta otrajā un sestajā apakšpunktā, 
izsakot tos sekojošā redakcijā: 
 
„2) Kristaps Kolbergs - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.” 

 
„6) Ainars Cimža.” 
 

3/26. 
Par izmaiņām Mālpils novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

 
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. 

Valsts meža dienests ar 30.07.2014. vēstuli Nr. VM5.8-4/797 par pilnvaroto 
pārstāvi komisijā izvirzījis Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 
mežzini Sandri Graudiņu. 

Lauku atbalsta dienests ar 14.07.2014. vēstuli Nr. 04.2-11/14/1540 par 
pilnvaroto pārstāvi komisijā izvirzījis Lauku atbalsta dienesta Kontroles un 
uzraudzības daļas vecāko inspektoru Mārtiņu Upmani. 

Biedrība “Latvijas Mednieku savienība” ar 16.03.2016. vēstuli Nr. 1/9 par 
pilnvaroto pārstāvi komisijā izvirzījis Valentīnu Svikšu. 

Latvijas zemnieku federācija ar 21.03.2016. vēstuli Nr. 5/2016 par pilnvaroto 
pārstāvi komisijā izvirzījis Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes locekli Linardu 
Ligeri. 
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Latvijas meža īpašnieku biedrība ar 22.03.2016. vēstuli Nr. S 1/16 par 
pilnvaroto pārstāvi komisijā izvirzījusi Ilzi Silamiķeli. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, 
nepieciešams apstiprināt Mālpils novada pašvaldības medību koordinācijas 
komisijas nolikumu. 

 
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,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, A.Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada Medību koordinācijas komisijas nolikumu (pielikumā).  
 
2. Papildināt Mālpils novada Medību koordinācijas komisiju ar sekojošu sastāvu:  

2.1.Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis 
Sandris Graudiņš. 
2.2. Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākais 
inspektors Mārtiņš Upmanis. 
2.3. Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Valentīns Svikšs. 
2.4. Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards Ligeris. 
2.5. Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele. 

 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
04.04.2016. 


