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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. 3 

PROTOKOLS 
 
Mālpils novada Mālpilī       28.03.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

1. Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes 
uzsākšanu 

2. Par telpu nomas līguma izbeigšanu. 
3. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu. 
4. Par izmaiņām Mālpils novada pašvaldības arhīva eksperta komisijas 

sastāvā. 
5. Par papildinājumu veikšanu 2017. gada 27. decembra sēdes lēmumā Nr. 

15/24. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
7. Par kultūras un izglītības fonda “Upe” iesnieguma izskatīšanu. 
8. Par biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu. 
9. Par  pašvaldības SIA “Norma K” gada pārskata pieņemšanu zināšanai. 
10. Par līguma apstiprināšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru. 
11. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu spēle – 

Klarnetes spēle programmas saskaņošanu. 
12. Par 2017.gada 28.jūnija lēmuma Nr. 9/16 „Par grozījumiem   2010.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 
nolikums”” un domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 1/13 „Par 
precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 
“Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” atcelšanu. 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 2  “Grozījums Mālpils novada domes 
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.  

 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 
1 (vienu) jautājumu. 
 
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika, 
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
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14. Par adreses piešķiršanu. 
 
 
Sēdi vada: Domes priekšsēdētāja  Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti –  S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika, J. Paulovičs, A. Lielmežs, E. 
Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis 
 
 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
 
 

 
Nav ieradušies deputāti – A. Aigars pamatdarba dēļ 
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3/1. 

Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes 
uzsākšanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”14. panta otrās daļas 1. punktu, 
Attīstības plānošanas likuma 6. panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22 pantu, 
  

  Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,    
  J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 

 
1. Uzsākt Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam (turpmāk –

Programma) izstrādi. 

2. Noteikt par Programmas izstrādi atbildīgo personu Mālpils novada attīstības 

un īpašumu daļas vadītāju 

3. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izstrādes termiņus 

(pielikumā). 

4. Apstiprināt Programmas izstrādes vadības darba grupu šādā sastāvā: 

4.1. domes priekšsēdētāja 

4.2. domes izpilddirektors 

4.3. domes attīstības un īpašumu daļas vadītāja 

5. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības 

mājas lapā    www.malpils.lv un novada informatīvajās vēstīs “Mālpils ziņas” 

6. Lēmumu par Programmas izstrādi nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un 

ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 
 
 
 

 
3/2. 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2018. gada 5. martā (reģ. Nr.18/370-S) 
saņemts z/s “Ruķi”, reģ. Nr. LV40101005571, juridiskā adrese “Ruķi”, Mālpils 
novads, iesniegums, kurā tiek lūgts lauzt līgumu par telpu nomu “Ceros”, kadastra 
Nr. 8074 503 0026, no šā gada 31.marta. 
Dome konstatē sekojošo: 
1.  Pamatojoties uz Domes 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr. 12/12 “Par 

zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu”, 2017.gada 29.septembrī starp Domi un 

http://www.malpils.lv/
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z/s “Ruķi” tika noslēgts Līgums par telpu nomu, (turpmāk – Līgums), ar kuru 

Dome nodeva un z/s “Ruķi” pieņēma lietošanā Domei piederošo nekustamo 

īpašumu – nedzīvojamo ēku (šķūni), kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā, 

(kadastra apz. 8074 003 0149 002), ar kopējo platību 938,30 m2, kadastra Nr. 

8074 503 0026. 

2. Līgums stājās spēkā ar 2017.gada 1.oktobri un tika noslēgts uz 12 gadiem, 

t.i., līdz 2019.gada 30.septembrim. 

3. Saskaņā ar Līguma 9.3.1.punktu Nomnieks jebkurā laikā drīkst lauzt šo 

Līgumu, rakstiski vismaz mēnesi iepriekš brīdinot par to Iznomātāju, ja tas ir 

Nomnieka interesēs. 

4. Līdz šim Nomnieks regulāri veicis nomas maksas maksājumus un nav 

pārkāpis Līguma noteikumus, tam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju. 

Dome atzīst, ka z/s “Ruķi” piedāvājums lauzt Līgumu ir pamatots. 
Ņemot vērā z/s “Ruķi” iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta pirmās daļas 2. punktu, kurš nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 
pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības: 

    Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
    J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 

 
Pārtraukt nedzīvojamās telpas (šķūņa) 938,30 m2 platībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0149 002, kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā, nomu, un izbeigt starp 
Mālpils novada domi un z/s „Ruķi” 29.09.2017. noslēgto Līgumu par telpu nomu 
ar 31.03.2018. 

 
 
 
 
 
 

3/3. 
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Ar Mālpils novada domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 28.marta lēmumu Nr. 3/3  
2018.gada 31.martā tiks pārtraukta nedzīvojamās telpas (šķūņa) 938,30 m2 
platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0149 002, kas atrodas “Ceros”, Mālpils 
novadā, noma, un izbeigts starp Mālpils novada domi un z/s „Ruķi” 29.09.2017. 
noslēgtais Līgumu par telpu nomu. 
 Dome atzīst, ka nekustamo īpašumu “Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 503 0026, kas sastāv no  lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas  938.3 m2 
kopplatībā ir nepieciešams atkārtoti nodot nomā, izsludinot nomas tiesību izsoli 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
Mālpils novada domē 2017.gada 16.jūnijā saņemts eksperta Arņa Podiņa veikt 
nekustamā īpašuma ‘Ceri” novērtējums, kas paredzēts nekustamā īpašuma 
iznomāšanas vajadzībām. Saskaņā ar A. Podiņa sniegto novērtējumu 
(09.05.2017.), nekustamā īpašuma nomas maksa ir 0,10 eiro mēnesī par vienu 
ēkas kvadrātmetru. 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 10. Un 
11.punktu lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 
Nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Nomas objekta iznomātājs 
pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo 
informāciju par nomas objektu.  
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likumā  6.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu 
slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 61 pantu, un  MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.nodaļu 
 

    Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
    J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 

 
 
1. Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas 
sastāv no lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas  938.3 m2 platībā. 
2. Noteikt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu 
(nosacīto nomas maksu) 0,10 EUR (10 euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru 
mēnesī. 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma nomas tiesību izsoli. 
 
 
 
 

3/4. 
Par izmaiņām Mālpils novada pašvaldības arhīva eksperta komisijas 

sastāvā.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
Lai nodrošinātu efektīvu un objektīvu Arhīvu likuma 4.panta otrās daļas 1.punkta 
izpildi, kas nosaka, ka institūcijai ir pienākums veikt institūcijas arhīva pārvaldību, 
nodrošinot dokumentu izvērtēšanu atbilstoši institūcijas funkcijām un lai noteiktu 
pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus, kā arī uz laiku glabājamo 
dokumentu glabāšanas termiņu, dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
 

    Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
    J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
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1. Sakarā ar darbinieku maiņu noteikt sekojošu Mālpils novada pašvaldības 
arhīva ekspertu komisijas sastāvu: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektors – Agris Bukovskis; 
1.2. Komisijas loceklis: kancelejas vadītāja – Jolanta Epalte; 
1.3. Komisijas loceklis: lietvede – Liene Graudiņa. 

 
 
3/5. 

Par papildinājumu veikšanu 2017. gada 27. decembra sēdes lēmumā Nr. 
15/24.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domes 2017. gada 27. decembra  lēmumu Nr. 15/24 “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem” nepieciešamas 
papildināt, nosakot  jaunizveidotā nekustamā īpašuma ”Dižvildeni”, Mālpils 
novads sastāvu. 
  Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu: 
 

    Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
    J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 

 
 
Papildināt 2017. gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr. 15/24: 
1.7. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0086 platību 4.4 ha iekļaut 
nekustamā īpašuma “Dižvildeni” sastāvā. 
 
 

3/6.  
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

 

Mālpils novada domē saņemts  iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu  no fiziskas personas 

 
[dzēsts] 

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 iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  
kārtību. 

 
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
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 Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.1.:    

 
Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā   
[dzēsts] 
   

 
   

 
 

3/7. 
Par kultūras un izglītības fonda “Upe” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
Mālpils novada domē 22.02.2018. saņemts Kultūras un izglītības fonda "UPE" 
iesniegums par to, ka 2018. gada vasarā laika posmā no 9.augusta  līdz 
15.augustam nometņu vietā “Ganības” Užavā, Ventspils novads norisināsies jau 
astoņpadsmitā vasaras nometne „UPE” bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Fonds vēlas piedāvāt iespēju arī Mālpils novada bērniem un jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām piedalīties šīs vasaras nometnē, tāpēc lūdz Mālpils novada 
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejai izskatīt iespēju atbalstīt tos 
bērnus un jauniešus, kuriem, balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu 
nepieciešama dalība nometnē, kā arī piešķirt finansiālu atbalstu viņu dalības 
nodrošināšanai. Katru gadu bērnu dalību šajā nometnē finansiāli atbalsta vismaz 4 
pašvaldības, kā piemēram, Lielvārdes novada, Madonas novada, Ķeguma novada 
un Ikšķiles novada pašvaldības. Jau šobrīd zināms, ka nometni atbalstīs vairāki 
privātie ziedotāji. Kultūras un izglītības fonds "UPE" aktīvi meklē individuālus 
ziedotājus izmantojot preses starpniecību un veidojot dažādas labdarības akcijas. 
Būtiski pieminēt arī 12 brīvprātīgos jauniešus, kuri katru gadu papildina sevi, iegūst 
lielisku darba un dzīves pieredzi, palīdzot saviem līdzcilvēkiem. Šogad nometnes 
tēma būs - krāsas. Fonds vēlas bērniem parādīt, ka katrai krāsai ir citāda ietekme uz 
emocijām un sajūtām. Mērķis ir parādīt krāsu būtību, rosināt viņos vēlmi radīt lietas, 
veidot priekšstatu par krāsu nozīmi, trenēt bērnu iztēli un radošo domāšanu, un 
paplašināt bērnu redzesloku. Lai segtu dzīvošanas, ēdināšanas izmaksas un 
darbinieku algas, viena bērna dalība 7 dienu nometnē izmaksā 245,00 eiro. No 
Mālpils novada labprāt uzņemtu bērnus šajā nometnē, kuri ir vecumā no 7 līdz 25 
gadiem un kuriem, balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama 
dalība nometnē. Fonds lūdz arī nodrošināt bērnu nogādāšanu uz un no nometnes.  
 
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 

 
 
Ievietot informāciju par nometni Mālpils novada domes mājaslapā www. malpils.lv, 
ar pieteikšanos līdz 30.04.2018. 
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3/8. 

Par biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
Mālpils novada  domē saņemts biedrības ”Mēdiju platforma” iesniegums ar lūgumu 
finansiāli, 150-250 EUR apmērā,  atbalstīt divu informatīvu īsfilmu tapšanā 
jauniešiem un vidusskolu skolēniem par pareizas ēšanas principiem un diabēts un 
reproduktīvās veselības vērtība un saslimšanas riski. Īsfilmas ir paredzētas 
apmēram 10 min. garas, to izveidošanā tiks piesaistīti jaunieši, kā arī vadošie uztura 
speciālisti – dr. Brēmanis, T. Tepo, L. Neimane, u.c., kas palīdzēs atspoguļot tēmu 
un radīt izpratni par to. Pozitīvas atbildes gadījumā biedrība apņemas titros norādīt 
novada domi kā atbalstītāju un izteikt pateicību visos materiālos, kuri tiks darīti šī 
projekta ietvaros. Filmas, kopā ar pavadvēstuli tiks nosūtītas Latvijas skolām, kā arī 
tās būs pieejamas YouTube vietnē. 
 
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 
Neatbalstīt finansējuma piešķiršanu īsfilmu veidošanai. 

 
 
  

 
 

3/9. 
Par  pašvaldības SIA “Norma K” gada pārskata pieņemšanu zināšanai. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
 
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  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 
Pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskatu. 
 

 
 

3/10. 
Par 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, sadarbības līgumu, Mālpils novada 
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  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2018. gada 9. marta sadarbības līgumu Nr. SAD/JIC 2018/037/JI ar 
Jaunsardzes un informācijas centru, reģistrācijas Nr.LV90009222536, par 
pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā. 
 
 

3/11. 
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes 

spēle programmas saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
 
21.03.2018. Mālpils novada domē saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
direktora iesniegums (reģ.Nr.18/467-s) par profesionālās ievirzes izglītības 
programmas “Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle” saskaņošanu. 
Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un uz 
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 

 
 

1. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Pūšaminstrumentu 

spēle - Klarnetes spēle”, izglītības programmas kods 20V212031 

(pielikumā).; 

2. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla”, izglītības programmas kods 20V211001, (pielikumā). 

 

 
3/12. 

Par 2017.gada 28.jūnija lēmuma Nr. 9/16 „Par grozījumiem   2010.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 

nolikums un domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 1/13 „Par 
precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 
“Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” atcelšanu. 

 
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 20.decembra atzinumā Nr.1-18/9903 
“Par saistošajiem noteikumiem” un 2018. gada 27.februāra atzinumā Nr.1-18/1855 
“Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus, komitejas lēmuma projektu,  
  
Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
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1. Atcelt Mālpils novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr. 9/16 „Par 

grozījumiem   2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils 
novada pašvaldības nolikums”; 

 
 
 
 
2. Atcelt Mālpils novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr. 1/13 „Par 

precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Grozījumi 
Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Mālpils novada pašvaldības nolikums”. 

 
 

3/13. 
Par saistošo noteikumu Nr. 2  “Grozījums Mālpils novada domes 2010.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  

 
Izskatot saistošo noteikumu projektu, sakarā ar to, ka ar 2017.gada 21.jūnija 
Domes lēmumu Nr. 8.turpin/2 „Par Mālpils novada domes pastāvīgo komiteju 
izveidošanu un deputātu ievēlēšanu komiteju sastāvos” Finanšu komitejas 
sastāvs tika noteikts 9 deputātu sastāvā, nepieciešams izdarīt grozījumu Mālpils 
novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils 
novada pašvaldības nolikums”. 

 
    Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
    J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2“ Grozījums Mālpils novada domes 
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 
nolikums””. 
 

 

 

3/14 
Par adreses piešķiršanu.  

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

    Mālpils novada pašvaldībā 2018. gada 28. martā saņemts  [dzēsts] 
iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kalna Lapas”, Mālpils 
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0319, platību 11.83 ha, 
uz kuras paredzēts būvēt viensētu. 
Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu  8074 006 0319 atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā. 
 Atbilstoši 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi 
piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. 
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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” 11 un 2.8 punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013 - 2024.gadam 
 

     
 
 
 
 
     Dome, balsojot ar  8    balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika,   
     J.Paulovičs, A. Lielmežs, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis) NOLEMJ: 
 

Piešķirt adresi Kalna Lapas, Mālpils novads nekustamā īpašuma “Kalna 
Lapas”, Mālpils novads  zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0319, 
platību 11.83 ha. 
 

 
 
 
Sēdes vadītājs:  
Domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
 
28.03.2018. 
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