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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 Nr. 7 

P R O T O K O L S 
 
Mālpils novada Mālpilī       31.07.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 17.30 
Sēdi slēdz: plkst. 17.50 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

 
1. Par adreses precizēšanu, piešķiršanu, dzēšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma sadali. 
3. Par  nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 
4. Par zemes nomas līguma  izbeigšanu. 
5. Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu. 
6. Par biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” iesnieguma izskatīšanu. 
7. Par Mālpils pensionāru apvienības iesnieguma izskatīšanu. 
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
9. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru. 
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu. 
 

 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti –S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika, A. Lielmežs, J. Paulovičs, 
D.Pudelis, J. Ņikitina,  
 
 
Nav ieradušies deputāti- E. Junga-Ķēniņa (pamatdarba dēļ), A Aigars (pamatdarba 
dēļ). 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A. Bukovskis 
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7/1. 
Par adreses precizēšanu, piešķiršanu, dzēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

1.Valsts zemes dienests, veicot datu kvalitātes pārbaudi, ir konstatējis ka 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra 

informācijas sistēma) Mālpils novadā vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad 

divām vai vairākām zemes vienībām un ēkām uz tām ir reģistrēta viena adrese, 

kas ir pretrunā ar  Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 8.1 un 8.2 punktiem, kas nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas objektam piešķir vienu 

adresi un lūdz izvērtēt sarakstus, kur norādīti īpašumi, kad adrese piesaistīta 

vairākām zemes vienībām, zemes vienībām, kurām  adrese tika atsaistītas un 

lūdz piešķirt adrese, ja tas nepieciešams un pieņemt lēmumu par adreses 

dzēšanu, ja objekts, kuram piešķirta adrese neeksistē, vai nav adresācijas 

objekts.   

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

“Adresācijas noteikumi”  9. punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam 

Dome, balsojot ar  7 (septiņām)   balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
1.Nekustamā īpašuma "Ērmaņi", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 002 0145  platību 2.12 ha saglabāt adresi “Ērmaņi”, 
Mālpils nov. 

2.Nekustamā īpašuma "Ērmaņi", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 002 0028  platību 2.66 ha atsaistīt adresi. 

 
3. Nekustamā īpašuma "Kosēni 1", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 004 0218 platību 0.4 ha, saglabāt adresi  "Kosēni 1", 
Mālpils nov., 

4. Nekustamā īpašuma "Kosēni 1", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 004 0216 platību 7.47 ha, atsaistīt adresi. 

 
5. Nekustamā īpašuma   "Vecvadzeles", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 006 0107 platību 0.2088 ha saglabāt adresi 
"Vecvadzeles", Mālpils nov., 

6. Nekustamā īpašuma   "Vecvadzeles", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0021 platību 5.310 ha atsaistīt adresi. 

 
7. Apstiprināt  adreses “Dravnieki S”, Mālpils novads, atsaisti zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 005 0264, platība 3.80 ha. 
8. Apstiprināt  adreses Kroņu iela 8, Sidgunda, Mālpils novads, atsaisti zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0526, platība 0.1449 ha. 
9. Apstiprināt  adreses ”Rasas”, Mālpils novads, atsaisti zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 006 0116, platība 0.2353 ha. 
10. Dzēst adresi “Vecļauļas”, Mālpils novads, adreses kods 106175705, 
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11. Dzēst adresi “Podiņu ceļš 2”, Mālpils novads, adreses kods 105651380. 
 

 
2. Mālpils novada domē 2018. gada 14. jūlijā reģ. Nr 18/1017-S saņemts SIA 

“Rastatrans” iesniegums par adreses piešķiršanu būvei ar kadastra apzīmējumu 

8074 005 0394 008, kas tiks atdalīta no ēku būvju īpašuma “Ieviņas”, Sidgunda, 

Mālpils novads, saskaņā ar iesniegumam pievienoto noslēgto darījuma līgumu. 

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”  2.8 punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam,  

Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
  

2.1. Būvei-pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0394 008 platība 1381.3 

m2 piešķirt adresi Kroņu iela 5A, Sidgunda, Mālpils nov. 

 

3. Izvērtējot objektu adrešu  atbilstību 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 698  “Adresācijas noteikumi” prasībām tiek konstatēts, ka 

nepieciešams mainīt adreses apbūvētām zemes vienībām  Mālpils ciema 

teritorijā.  

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

“Adresācijas noteikumi” 8.1, 9. un 17.1 punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 

Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, 

Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

3.1. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Kabatiņas”, Mālpils novads no Ķiršu iela 

20 A , Mālpils Mālpils novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0171, dzīvojamajai mājai un funkcionāli saistītajām palīgēkām uz Ķiršu iela 12, 

Mālpils, Mālpils novads. 

3. 2. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Kalēji”, Mālpils novads zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0166, dzīvojamajai mājai un funkcionāli 
saistītajām palīgēkām no Ķiršu iela 21A, Mālpils, Mālpils novads uz Ķiršu iela 
20A, Mālpils, Mālpils novads. 
 
 
 
 

 
7/2. 

Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē saņemts AS „Latvijas valsts meži” iesniegums  Reģ.Nr. 9-
04/18/1038-S ar lūgumu pieņemt lēmumu par  pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma “C-11 Čušļi-Lībenes-Vildeni”, Mālpils novads  zemes vienības ar 
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kadastra apzīmējumu 8074 006 0249 sadali saskaņā ar Mālpils novada domes 
2017. gada 22. februāra lēmumu Nr. 2/7 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bez 
atlīdzības valstij” un  2018. gada  24.aprīlī  noslēgtās vienošanās starp AS 
„Latvijas valsts meži” un  Mālpils novada domi Nr.5-8.2_00b0_260_18_158 
1.punktu, lai uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību, uz 
kuras izvietots publiskās lietošanas  transporta infrastruktūras objekta-
pašvaldības ceļa C-11 Čušļi- Lībenes-Vildeni posms. Jaunizveidotajam 
īpašumam lūdz piešķirt nosaukumu “Brandagu ceļš”. 
Pamatojoties uz       
Kadastra likuma 1 panta 14. punktu, likuma par Pašvaldībām 21. panta 27. 
punktu vienošanās Nr.5-8.2_00b0_260_18_158 1.punktu, 
 
 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma “Ceļš C-11 Čušļi Lībenes-

Vildeni”, Mālpils novads  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 
0249. 

2.  Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības  ar platību 2. 7 
ha, kura tiks precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu, piešķirt nosaukumu 
“Brandagu ceļš”, Mālpils novads. 

3. Atdalītajai zemes vienībai  ar platību 2.7 ha noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

4. Zemes gabaliem ar platībām 0.32 ha, 1.43 ha un 2.06 ha, (platības var tikt 
precizētas) nekustamā īpašuma “Ceļš C-11 Čušļi Lībenes-Vildeni” paliekošā 
daļa, noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķus - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 
kods 1101). 

 
7/3. 

Par  nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 

Ziņo:  
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē saņemts AS „Latvijas valsts meži” iesniegums  Reģ.Nr. 9-

04/18/1038-S ar lūgumu  mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Ceļš C-

60 Mežarūķi-Cēsu Robeža“, Mālpils novads,  uz  “Zaubes ceļš” , Mālpils novads, 

saskaņā ar Mālpils novada domes 2016. gada 30. novembra lēmumu Nr.15/2 un 

2018. gada  24.aprīlī  noslēgto vienošanās starp AS „Latvijas valsts meži” un  

Mālpils novada domi Nr.5-8.2_00b1_260_18_159 par pašvaldībai piederošā ceļa 

ar nosaukumu „C-60 Mežarūķi – Cēsu Robeža” pārņemšanu. 

 

Pamatojoties uz  Kadastra likuma 1 panta 14. punktu, likuma par Pašvaldībām 

21. panta 27. punktu, vienošanās Nr.5-8.2_00b1_260_18_159punktu 1.2. 

 

Dome, balsojot ar  7  (septiņām)    balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
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Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8074 004 0260 no 

“Ceļš C-60 Mežarūķi-Cēsu Robeža” uz “Zaubes ceļš”, Mālpils novads. 

 
 

7/4. 
Par zemes nomas līguma  izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

 
1. Privātpersona  [dzēsts] 
mutiski lūdz izbeigt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  [dzēsts] 
, Mālpils novads zemes vienības daļas  nomu, kas tika iznomāta siena pļaušanai 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 

Dome, balsojot ar  7  (septiņām)    balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

 
 
Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.43/16 ar 2018. gada 1. janvāri ar privātpersonu 
[dzēsts] 

 par  nekustamā īpašuma “Līdumi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0328, daļas nomu. 

 
7/5. 

Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē 2018. gada 26. jūlijā saņemts  A/S “Latvijas valsts meži” 
iesniegums ar lūgumu slēgt  līgumu par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu 
Mālpils novada  domei  piederošajā  nekustamā īpašuma  “Saulieši”, Mālpils 
novads zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0041, saskaņā ar 
grafisko pielikumu, ar platību 0.44 ha (367m garumā  12m platumā) par labu  
nekustamā īpašuma “Kniediņi-Putraimi-Spaļi”, Mālpils nov., zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0281 ar mērķi meža infrastruktūras objektu 
lietošanai, pārbūvei, uzturēšanai un piekļuvei. 
Pamatojoties uz Civillikuma 231. panta 3. punktu un likuma “Par pašvaldībām”, 
14 panta  pirmās daļas  2 punktu, 21. panta pirmās daļas  27.punktu,  
 
Dome, balsojot ar  7  (septiņām)    balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Slēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Saulieši”, Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
004 0041  par labu nekustamā īpašuma “Kniediņi-Putraimi-Spaļi”, Mālpils nov., 
zemes vienībai ar kad. apz. 8074 004 0281, par piekrītošo tiesību uz braucamo 
ceļu 12 m platumā un 367m garumā ar kopējo platību 0.44 ha, saskaņā ar 
grafisko pielikumu  Nr.1 
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7/6. 

Par biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē 11. jūlijā saņemts biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” 
iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu un nodrošināt transportu 
iedzīvotājiem uz konferenci “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un 
demokrātisku Latviju. LTF 30”, kas notiks š.g. 8. oktobrī, Dailes teātrī. Ēdināšanas 
nodrošināšanai nepieciešami 120- 200 EUR .  

 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

     
Apzināt Latvijas Tautas frontes dalībniekus un atbalstīt viņu dalību konferencē 
š.g. 8. oktobrī piešķirot nepieciešamo finansējumu 120 – 200 EUR apmērā un 
nodrošinot transportu nokļūšanai uz konferenci. 
 

 
 
 

7/7. 
Par Mālpils pensionāru apvienības iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: 
Mālpils novada domē 5. jūlijā Mālpils pensionāru apvienības vārdā saņemts  

[dzēsts] 
 iesniegums  ar lūgumu piešķirt 1000 EUR pieredzes apmaiņas braucienam  uz 
Palangu, Lietuvā š.g. augustā. 

 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Piešķirt finansējumu 700 EUR apmērā Mālpils pensionāru pieredzes apmaiņas 
braucienam uz Palangu, Lietuvā š.g. augustā. 
 
 

 
  

7/8. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

1. Mālpils novada domes 2018. gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.6/10 
piešķirt apbūves tiesību Mālpils novada pašvaldības īpašumā esošajam zemes 
gabalam 2,04 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0867, kas atrodas 
Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils novadā uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot 
mutisku apbūves tiesību izsoli, tika apstiprināti izsoles noteikumi, apstiprināta 
izsoles sākumcena – 270,00 EUR  un līguma projekts par apbūves tiesību 
piešķiršanu, iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma apbūves tiesību izsoli. 
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 Nekustamā īpašuma apbūves tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli 
notika 2018. gada 30. jūlijā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens izsoles 
dalībnieks – juridiska persona SIA “Raw Bite”, reģ. Nr.40103828400, iesniedzot 
izsoles noteikumos norādītos dokumentus. 
 Saskaņā ar 2018. gada 27.jūnija Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr.6/10 apstiprināto “Apbūves tiesības uz zemes gabalu Rūpniecības ielā 13, 
Mālpilī, Mālpils novadā izsoles noteikumu” 30.punktu un 33.punktu, SIA “Raw 
Bite”, reģ. Nr.40103828400, nosolīja un ieguva tiesības slēgt līgumu par apbūves 
tiesību piešķiršanu Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils novadā par 280,00 EUR 
(divi simti astoņdesmit eiro)  gadā, papildus tam maksājot pievienotās vērtības 
nodokli. 
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
1.1. Apstiprināt 2018. gada 30.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma apbūves 
tiesību uz zemes gabalu Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils novadā izsoles 
rezultātus. 
1.2. Slēgt apbūves tiesību piešķiršanas līgumu ar SIA “Raw Bite”, reģ. 

Nr.40103828400. 
 
2. Mālpils novada domes 2018. gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.6/2 atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu OPEL 
VECTRA, reģistrācijas Nr. JA 8533 pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, 
tika  apstiprināti kustamās mantas atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 90,- EUR ( 
deviņdesmit euro), iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt un veikt 
kustamās mantas izsoli.. 

 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam un 
laikam – 2018.gada 30.jūlija plkst. 9.45, Mālpils novada domes Kancelejā 
netika saņemts neviens piedāvājums. Atbilstoši izsoles noteikumu 7. un 8. 
punktam, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 

Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 3. punktu: 
 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

 
2.1.Atzīt 2018.gada 30.jūlijā organizēto  kustamā īpašuma - vieglās automašīnas 

OPEL VECTRA, reģistrācijas Nr. JA 8533 izsoli par nenotikušu. 
2.2. Vieglo automašīnu OPEL VECTRA, reģistrācijas Nr. JA 8533, pārdot par 

brīvu cenu. 
 
 
3. Mālpils novada domes 2018. gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.6/2 atsavināt izsolē kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, reģistrācijas Nr. GZ 2985, pārdodot to 
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izsolē ar augšupejošu soli, tika  apstiprināti kustamās mantas atsavināšanas 
to pārdodot izsoles noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma nosacītā 
(sākuma) cena 400,- EUR ( četri simts euro), iepirkuma komisijai tika uzdots 
organizēt un veikt kustamās mantas izsoli.. 

 Kustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli notika 2018. gada 30. 
jūlijā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks - fiziska 
persona  [dzēsts], iesniedzot izsoles noteikumos norādītos dokumentus. 

 Saskaņā ar 2018. gada 27.jūnija Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.6/2 
apstiprināto “Kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLKSWAGEN 
PASSAT VARIANT, reģistrācijas Nr. GZ 2985,  atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumu” 15.punktu, [dzēsts] 
nosolīja kustamo īpašumu par 410,- EUR (četri simti desmit euro). Nosolītājs 
minēto summu ir iemaksājis Mālpils novada domes kasē. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta 
otro daļu,  

 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt 2018. gada 30.jūlijā notikušās kustamā īpašuma - 
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, reģistrācijas Nr. GZ 2985, izsoles rezultātus. 
3.2. Slēgt pirkuma līgumu ar  [dzēsts] par automašīnas iegādi. 
 
4. Mālpils novada domes 2018. gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.6/2 atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
VOLKSWAGEN LT35, reģistrācijas Nr. EM 3944  pārdodot to izsolē ar 
augšupejošu soli, tika  apstiprināti kustamās mantas atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma nosacītā (sākuma) 
cena 200,- EUR ( divi simti euro), iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt un 
veikt kustamās mantas izsoli.. 

 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam un 
laikam – 2018.gada 30.jūlija plkst. 9.45, Mālpils novada domes Kancelejā 
netika saņemts neviens piedāvājums. Atbilstoši izsoles noteikumu 7. un 8. 
punktam, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles 
nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne 
kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 

 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 3. punktu:  
  
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)     balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
4.1. Atzīt 2018.gada 30.jūlijā organizēto  kustamā īpašuma - vieglās automašīnas 
VOLKSWAGEN LT35, reģistrācijas Nr. EM 3944  izsoli par nenotikušu. 
4.2. Vieglo automašīnu VOLKSWAGEN LT35, reģistrācijas Nr. EM 3944, pārdot   
par brīvu cenu,  
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7/9. 
Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Jaunsardzes un informācijas 

centru. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Izskatot Jaunsardzes un informācijas centra, reģistrācijas Nr.LV90009222536, 
juridiskā adrese K. Valdemāra iela 10/12, Rīgā, priekšlikumu par nometnes “Baltic 
Guards 2018” organizēšanu Mālpilī,  dome, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Valsts pārvaldes  61.panta pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar  7  (septiņām)    balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru, reģistrācijas 
Nr.LV90009222536, par nometnes “Baltic Guards 2018”  organizēšanu Mālpils  
novada  Mālpilī  laikā no 2018. gada 12 . augusta līdz 2018. gada 17 . augustam. 
2. Noteikt Mālpils novada sporta kompleksa vadītāju Valtu Mihelsonu  kā atbildīgo 
personu sadarbības koordinēšanai noslēgtā līguma ietvaros. 
 

7/10. 
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē ir saņemts  Mālpils mūzikas un mākslas skolas 30.07.2018. 
iesniegums ar lūgumu izvirzīt domes pārstāvi Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
padomei. 
 
Dome, balsojot ar  7 (septiņām)   balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, V. 
Mihelsons, L Amerika, D. Pudelis, J. Ņikitina, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas padomes sastāvā virzīt Mālpils domes 
priekšsēdētāju Solvitu Strausu. 

 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
 
 
 


