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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS  NOVADA  DOMES SĒDES Nr. 4 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      25.04.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.30 
 

 
IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI. 

 
1. Par SIA “Tovtra“ iesnieguma izskatīšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. 

3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

4. Par zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai/lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai. 

5. Par adreses piešķiršanu/maiņu. 

6. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij. 

7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ielu pārbūvei. 

10. Par iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Mēs savam novadam” 2018.gada 

pieteikumu vērtēšanas procesu un rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ” ietvaros. 

12. Par Latvijas Pašvaldību savienības iesniegumu “ Par dekoratīvo 

gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā.  

13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu apbalvošanu. 

14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”. 

15. Par projekta “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas  

2019.-2025.gadam izstrāde”  īstenošanas uzsākšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu. 

16. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

17. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

18. Par biedrības “Idoves mantojums” iesniegumu. 

 

19. Par biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudzfunkcionāla nodarbību 

telpa” līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu (novada 

domes 29.03.2017 lēmuma 3/3. precizējums). 
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20. Par gada pārskatu apstiprināšanu. 

21. Par debitoru/kreditoru parādu norakstīšanu. 

22. Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, 
J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis 
 
 
 
 
 
 
 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A. Bukovskis 
      projektu vadītāja E. Kārkliņa  
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4/1. 
Par SIA “Tovtra“ iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

  
Mālpils novada domē 02.02.2018. saņemts SIA “Tovtra” iesniegums (reģ. 

Nr. 18/207-S) par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām zemes gabalā “Dzirnavas”. 

Esošās attīrīšanas iekārtas nedarbojas atbilstoši mūsdienu prasībām, šobrīd tās 

jau nedarbojas vispār, jo ir bojāts pārsūknēšanas stacijas motors (atrodas pie tilta 

pār Lielo Juglu), un neattīrītie kanalizācijas ūdeņi nonāk upē, nodarot būtisku 

kaitējumu apkārtējai videi, ja notekūdeņi nonāk līdz attīrīšanas iekārtām, upe nav 

pasargāta no smakām un piesārņojuma, to pierāda "attīrīto" notekūdeņu analīzes. 

Viss augstāk minētais būtiski ietekmē SIA “Tovtra” saimniecisko darbību, neļaujot 

pilnvērtīgi attīstīt tai piederošo īpašumu, lai vēlāk gūtu papildus ienākumus. 

Uzņēmums lūdz iespējami ātri rast iespēju risināt radušos situāciju, kā arī Mālpils 

domi atbrīvot SIA “Tovtra” no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem līdz 

brīdim, kad tiks izbūvētas un nodotas ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas. Izskatot šo iespēju, lūdz ņemt vērā to, ka SIA “Tovtra” par saviem 

līdzekļiem ir izbūvējusi un uztur dzelzsbetona tiltu pār HES pievadkanālu, un šo 

tiltu savām vajadzībām izmanto esošo attīrīšanas sistēmu uzturētājs SIA "Norma 

K". Šis tilts ir vienīgā iespēja piekļūt attīrīšanas iekārtām. Ir jābūvē jaunas 

attīrīšanas iekārtas citā vietā, jo vecās rekonstruēt nav iespējams. Par iespēju 

samazināt nekustamā īpašuma nodokli 19.04.2018. tika nosūtīta atbildes vēstule 

Nr.3-18/18/908-N. 

 
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 

1. Aktualizēt izstrādāto tehnisko projektu “Kanalizācijas pakalpojumu attīstība 
Mālpils novada Sidgundā” 

2. Risināt jautājumu par zemes iegādi jaunas attīrīšanas iekārtas būvei. 
 

 
4/2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Mālpils novada domē  2018.gada 26.martā saņemts [dzēsts] iesniegums 
(Nr.18/484-s) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā 
daudzbērnu ģimenei, kurā aug skolas un pirmsskolas vecuma bērni.     
Konstatēts sekojošais.  Saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatā [dzēsts] 

2014.gada 19.jūnijā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Mālpils novada nekustamo 
īpašumu [dzēsts] 
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Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošām ziņām viņai ir 3 nepilngadīgi bērni, kuru 
dzimšanas datumi ir: 05.03.2006., 19.08.2011. un 02.01.2018. Pēc stāvokļa uz 
17.04.2018. [dzēsts] 

ir parādā Mālpils novada domei nekustamā īpašuma nodokli  kopā ar nokavējuma 

naudu 561.34 eiro, t.sk. 26.12 eiro par   neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi par 2016.gadu. 

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, t.sk.,   fiziskās 

personas, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, un atvieglojumu 

apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu 

piešķiršanas  kārtību, kuri cita starpā paredz  atvieglojumu piešķiršanu, ja: 

1.1.5. nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem  

periodiem;  

1.1.6.  nav  konstatēti  pārkāpumi  īpašuma  apsaimniekošanā  (t.sk.,  zemes  

uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī). 

 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu” , p .1.1.5. un 1.1.6.:    

 

Piemērot [dzēsts]nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2018. gadā pēc 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas. 
 

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 

 
 
 
 

4/3. 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.  

  

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

2018.gada  26.martā  Mālpils novada domē  ar Nr.18/480-S reģistrēts   [dzēsts] 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par [dzēsts ]deklarēto dzīvesvietu viņai 
piederošā dzīvoklī adresē: [dzēsts]  Mutiski paskaidrots, ka  [dzēsts] 

savu dzīvesvietu deklarēja bez atļaujas un norādītajā adresē faktiski nedzīvo. 
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Konstatēts sekojošais. Saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatā  uz dzīvokļa īpašumu 
adresē: [dzēsts] īpašuma tiesības nostiprinātas 2003.gada 10.decembrī. Saskaņā 
ar ierakstiem  PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē [dzēsts] deklarētā dzīvesvieta 
adresē: [dzēsts],   reģistrēta no  2015.gada  3.marta, norādot kā deklarēšanas 
tiesisko pamatu- radniecība ar [dzēsts]. Pirms tam ar 2009.gada 19.augusta Mālpils 
novada domes sēdes lēmumu Nr.4/16 ziņas par viņa dzīvesvietu šajā adresē 
anulētas. Laikā līdz 2015.gada 3.martam persona citu dzīvesvietas adresi nav 
norādījusi. [dzēsts] dzīvesvietas reģistrācija norādītajā adresē bija spēkā līdz 
laikam, kad 01.12.2011. deklarēta jaunās dzīvesvietas adrese:” [dzēsts] 

 

[dzēsts] uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule, ka [dzēsts] 

iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 
š.g.  18.aprīlī, sēdes sākums pl.16.00 un novada domes sēdē š.g. 25.aprīlī, sēdes 
sākums pl.15.00, ar aicinājumu   piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā 
arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas 
apliecina tiesisko pamatu  deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē:  [dzēsts] 

. 

 

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

 

Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, nolemj anulēt ziņas par  [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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/4. 
Par  zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai/lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai. 

  
Ziņo:S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
1. Mālpils novada domē 2018. gada 9.aprīlī (reģ. Nr.18/541-S) saņemts 
privātpersonas  [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259,  ar adresi Lejciema iela 3, 
Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
1.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2018. gada 9.aprīlī (reģ. Nr.18/540-S) saņemts 
privātpersonas [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, ar adresi Lejciema iela 3, 
Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 
 
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
2.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2018. gada 9.aprīlī (reģ. Nr.18/539-S) saņemts 
privātpersonas [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, ar adresi Lejciema iela 3, 
Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai.  
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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 
 
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
3.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
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4. Mālpils novada domē 2018. gada 9.aprīlī (reģ. Nr.18/538-S) saņemts 
privātpersonas  [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, Mālpils, Mālpils novads, daļas 
nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
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 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
4.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
5. Mālpils novada domē 2018. gada 18.aprīlī  (reģ. Nr.18/609-S) saņemts 
privātpersonas [dzēsts] iesniegums par  Valsts rezerves zemju fondā ieskaitītās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0354, platība 1.1 ha nomu 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
Citu personu iesniegumi par augstāk minētā zemes gabala iznomāšanu nav 
saņemti. 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
Zemes pārvaldības likuma 17 panta  1. daļu, kurā noteikts, ka rezerves zemes 
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 
zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru 
kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie 
tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Savukārt Zemes 
pārvaldības likuma 17. panta 2. daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības 
iznomāt 17.panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes 
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt 
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek 
iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā 
zeme. 
 
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
5.1. Slēgt nomas līgumu ar privātpersonu [dzēsts] par Valsts rezerves zemju fondā 
ieskaitītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074005 0354, platība 1.1 ha 
nomu. 
5.2.  Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
6. Mālpils novada domē 2018. gada 9.aprīlī (reģ. Nr.18/537-S) saņemts ZS 
saimniecības īpašnieka  iesniegums par  pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Rumbas ” zemes   vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324 
daļas ar platību 0.7 ha iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai  
Nekustamā īpašuma “Rumbas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740 003 
0234, kopējā platība ir  2.33 ha. 
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Citu personu iesniegumi par augstāk minētā zemes gabala iznomāšanu nav 
saņemti 
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 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
6.1. Slēgt nomas līgumu ar ZS “Atvases” par nekustamā īpašuma “Rumbas”, 
Mālpils novads zemes vienības daļas ar platību 0.7 ha nomu uz laiku  līdz ražas 
novākšanai. 
6.2.  Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
7. Mālpils novada domē 2018. gada 24.aprīlī  (reģ. Nr.638-S) saņemts 
privātpersonas [dzēsts] iesniegums  zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259,  ar adresi “Lejciema iela 3”, 
Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
 7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 2592, ar adresi Lejciema  iela 3, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
7.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
8. Mālpils novada domē 2018. gada 24.aprīlī  (reģ. Nr.637-S) saņemts 
privātpersonas [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259,  ar adresi “Lejciema iela 3”, 
Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
 8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, ar adresi Lejciema  iela 3, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
8.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
9. Mālpils novada domē 2018. gada 25. aprīlī (reģ. 18/644-S) saņemts 
privātpersonas  [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, Mālpils, Mālpils novads, daļas 
nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
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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, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  [dzēsts] par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, ar adresi Rūpniecības iela 9, daļas nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai.  
9.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
 
 
 

 
 

4/5. 
Par adreses piešķiršanu/maiņu .  

  
Ziņo:S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Medņusala”, Mālpils novads datus, tiek konstatēts, 

ka  nepieciešams  noteikt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0072 

001 un zemes vienībai precizēt 2006. gada 31. maijā ar lēmumu 8/18 noteikto 

adresi   

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 Adresācijas noteikumi 9. punktu 

pašvaldības domei 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”  2.7,2.8,2.9 punktu, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 

Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam,  

 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005  0072 platība 1.85 ha un uz tās 

esošajai būvei  ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0072 001 piešķirt adresi 

“Medņusala”, Mālpils nov. 
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4/6. 
Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.  

  
Ziņo:S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

1. Mālpils novada domē 2018. gada 28.martā (reģ. Nr.18/503-S) saņemts 

akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu 

par pašvaldības ceļa C-54 Zariņi-Valsts  Mežs  un zemes - nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr. 8074 004 0262, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 

0262, kopplatība 1.33 ha, nodošanu bezatlīdzības kārtībā valstij, Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas personā, kas nepieciešams akciju sabiedrības 

“Latvijas Valsts meži” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas teksta 

datiem, nekustamais īpašums C-54 Zariņi-Valsts  Mežs , kadastra Nr. 8074 004 

0262, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 

0262, platību 1.33 ha, ir pašvaldībai piekrītošā zeme, par kuru īpašuma tiesības 

nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes vienībai nav veikta kadastrālā 

uzmērīšana. 

 Zemes vienības kadastrālā vērtība ir 931 EUR. 

Ceļš C-54 Zariņi-Valsts  Mežs  ar kopējo garumu 1.55 km  ir pašvaldības 

uzskaitē un bilancē ar vērtību 0 EUR.  

Ceļš nodrošina piekļūšanu neapbūvētām zemes vienībām tai skaitā AS 

“Latvijas Valsts meži” zemēm. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

sestais punkts nosaka, ka pašvaldība nekustamo īpašumu var atsavināt, nododot 

to bez atlīdzības; 

4. panta pirmā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai; 

4. panta otrā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas publiskas personas manta; 

42. panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo 

īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas 

valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas 

lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums 

vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā 

par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 

norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai 
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deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo 

īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo 

nekustamo īpašumu nodevusi. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2. panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu 

līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu 

līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā 

arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Saskaņā ar Likuma 5.panta ceturto 

daļu, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo 

vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem 

attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai 

Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Savukārt Likuma 5.panta sestā 

daļa noteic, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, 21. panta 17. 

punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 6. punktu, 5. 

panta pirmo daļu, 42. panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 5. panta ceturto un 

sesto daļu, 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

1. Piekrist nodot Valstij Zemkopības ministrijas personā, meža 

apsaimniekošanas un meža aizsardzības funkciju nodrošināšanai, īpašumā 

bez atlīdzības pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašumu „ Ceļš C-54 

Zariņi-Valsts  Mežs ”, kadastra Nr. 8074 004 0262, un ceļa posmu (atbilstoši 

grafiskajam pielikumam). 

2. Pilnvarot A/S “Latvijas valsts meži” veikt visas nepieciešamās darbības 

nekustamā īpašuma “Ceļš C-54 Zariņi-Valsts  Mežs  ”, kadastra Nr. 8074 

004 0262,  īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Mālpils novada domes vārda.  

3. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu „ Ceļš C-54 

Zariņi-Valsts  Mežs ”, kadastra Nr. 8074 005 0262, atsavināt un noteikt 

pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu 

Mālpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots meža apsaimniekošanas  

funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

4. Neapgrūtināt citu personu nokļūšanu tiem piederošajos īpašumos, 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt ceļa servitūtu dibināšanu. 
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4/7. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Mālpils novada domē 2018. gada 13. aprīlī (reģ. Nr.18/875-S) saņemts  
privātpersonas [dzēsts] iesniegums par zemes  lietošanas mērķa noteikšanu zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845 daļai, par kuru ir noslēgts līgums 
par apbūves tiesības piešķiršanu  ar mērķi izbūvēt elektromobīļu uzlādes staciju. 

Nekustamā īpašuma Pils iela 8B, Mālpils, Mālpils novads zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, platību 0.1385 ha pašreizējai lietošanas 

mērķis ir Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0900) 

 Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam zemes 

vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijā, kur atklāto stāvlaukumu izbūve  

atļautais zemes izmantošanas veids. Stāvlaukuma izbūve ir nepieciešama Mālpils 

muižas saimnieciskās darbības nodrošināšanai 

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība 2. punkta 2. daļai zemes vienības daļai nosakāms nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis. Savukārt 7. punkts nosaka, ka  zemes vienības daļai 

noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. 

Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības 

lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai. Veidojot 

jaunu zemes vienības daļu, saskaņā ar noteikumu 19. punkta 1. daļu tai nosaka 

lietošanas mērķi. 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienības daļai ar platību 0.0050 ha, kura tiks izveidota saskaņā ar 

noslēgto līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, noteikt  lietošanas mērķi - 

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (NĪLM kods 1105) - 0.0050 ha   

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845 platību 0.1385 ha 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz  atsevišķi nodalītas atklātas 

autostāvvietas (NĪLM kods 1105) -0.1385 ha. 
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4/8. 
Par  izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
 Mālpils novada dome ar 2018.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.3/3 nolēma  

organizēt nedzīvojamās ēkas (šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002) 

938,30 m2 kopplatībā , kas atrodas ”Ceros”, Mālpils novadā nomas tiesību izsoli, 

apstiprināja izsoles noteikumus. Nomas tiesību izsoles noteikumi paredz minētā 

nomas objekta izsoles sākuma cenu (nosacīto nomas maksu) 0,10 EUR (desmit 

euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.  

 Nomas objekta – nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā, 
nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli notika 2018. gada 16.aprīlī. Uz izsoli 
noteiktajā termiņā pieteicās divi izsoles dalībnieki: juridiska persona - z/s “Atvases”, 

reģ. Nr.40101006420  un fiziska persona [dzēsts]. Izsoles dalībnieku iesniegtie pieteikumi 
bija sagatavoti atbilstoši izsoles noteikumu prasībām. 
 Saskaņā ar 2018. gada 28.marta Mālpils novada domes sēdes lēmumu 

Nr.3/3 apstiprināto Nomas objekta – nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils 

novadā nomas tiesību izsoles noteikumu 21.punktu, z/s “Atvases”, 

reģ.Nr.40101006420, nosolīja nomas tiesības par 0,11 EUR (vienpadsmit euro centi) 

par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 

14. panta otrās daļas 3.punktu, kā arī 28.03.2018. Mālpils domes sēdē apstiprināto 

izsoles noteikumu 27.punktu un  ņemot vērā nomas tiesību izsoles protokolu Nr.29,  

 
Dome, balsojot ar  8  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. 

Lielmežs, L. Amerika, E. Junga, J. Ņikitina, D. Pudelis), deputātam J. Paulovičam 

balsojumā nepiedaloties,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2018. gada 16.aprīlī notikušās nedzīvojamās ēkas (šķūņa) 

“Ceros”, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Slēgt līgumu ar z/s “Atvases”, reģ.Nr.40101006420, par nomas objekta - 

nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā nomas tiesību 

piešķiršanu par 0,11 EUR (vienpadsmit euro centi) par vienu ēkas 

kvadrātmetru mēnesī.  

 

 

 

 

 

4/9. 

Par  aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  ielu pārbūvei. 

  

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātā 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
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uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” 3. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes 
attīstības centru pašvaldības” ietvaros 2016. gada 1. decembrī Mālpils novada 
dome iesniedza trīs projektu pieteikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un 
ceļu infrastruktūras sakārtošanai par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
un pašvaldības finanšu līdzekļiem. 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbalstīja visus trīs projektus, kuru 
īstenošanas līgumi parakstīti 2017. gada augustā un oktobrī: 
1.       „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/025, līgums noslēgts 2017. gada 10. 
oktobrī), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Piena ielu 0,75 garumā. Kopējais 
projekta finansējums ir 305 400,76 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 220 575,00 
EUR, valsts budžeta dotācija 21 206,44 EUR un pašvaldības finansējums 63 
619,32 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 9. oktobrim. Uz 
05.04.2018 faktiski uzņemtās saistības EUR 215 695,04, nepieciešams 
finansējums pašvaldības finansējuma daļai EUR 44 929,49 un ERAF 10% daļai 
EUR 15 577,50, kopā EUR 60 506,99 
2.        „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Sidgundas ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/026, līgums noslēgts 
2017. gada 3. augustā), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Rikteres ielu 0,69 
garumā un tai izbūvēs arī apgaismojumu. Kopējais projekta finansējums ir 374 
211,86 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 276 675,00 EUR, valsts budžeta 
dotācija 24 384,21 EUR un pašvaldības finansējums 73 152,65 EUR. Projektu 
paredzēts īstenot līdz 2018. gada 1. augustam. Uz 05.04.2018 faktiski uzņemtās 
saistības EUR 243 486,85, nepieciešams finansējums pašvaldības finansējuma 
daļai EUR 47 576,66 un ERAF 10% daļai EUR 17 993,95, kopā EUR 65 570,61 
3.       „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Mālpils ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/027, līgums noslēgts 
2017. gada 10. oktobrī), kā ietvaros Mālpilī rekonstruēs Rūpniecības ielu 1,37 
garumā. Kopējais projekta finansējums ir 638 285,97 EUR, tai skaitā ERAF 
finansējums 542 543,07 EUR, valsts budžeta dotācija 23 935,72 EUR un 
pašvaldības finansējums 71 807,18 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. 
gada 9. oktobrim. Uz 05.04.2018 faktiski uzņemtās saistības EUR 381 259,58, 
nepieciešams finansējums pašvaldības finansējuma daļai EUR 42 891,70 un 
ERAF 10% daļai EUR 32407,06, kopā EUR 75 298,76. 
Vienošanās par projektu īstenošanu noteiktā finansēšanas kārtība paredz iespēju 
projektu īstenošanas laikā saņemt avansa maksājumu 90% apmērā no ERAF 
finansējuma, bet pārējie 10% jānodrošina projekta īstenotājam un šo finansējuma 
daļu CFLA apmaksās pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Tāpat noslēgtā 
Vienošanās ar CFLA paredz nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu. Lai 
nodrošinātu nepārtrauktu finanšu plūsmu un varētu veikt norēķinus ar projektos 
iesaistītajiem komersantiem, pašvaldībai nepieciešams aizņēmums.  
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu finanšu plūsmu un varētu veikt norēķinus ar projektos 
iesaistītajiem komersantiem, tādejādi sekmējot projektu īstenošanu plānotajā 
apmērā un termiņos: 

1. Ņemot vērā faktiski uzņemtās saistības, pieprasīt aizņēmumu Valsts Kasē  

EUR 200 000 apmērā uz 30 gadiem, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 

periodu ne ilgāku par 3 gadiem, t..sk. 
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                   EUR 60 000  projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/025; 
                   EUR 65 000  projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/026; 
                   EUR 75 000  projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/027.  

2. Aizņēmumu pieprasījumu iesniegt 2018.gada maijā, aizņēmumu izņemšanu 

plānot 2018.gada jūlijā. 

 
 
 
 
 

4/10. 

Par iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Mēs savam novadam” 2018.gada 

pieteikumu vērtēšanas procesu. 

  

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” iesniegti 6 
(seši) projektu pieteikumi ar kopējo summu 4678,64 EUR (četri tūkstoši seši simti 
septiņdesmit astoņi euro 64 centi), t.sk. projektu pieteicēju līdzfinansējums naudā 
plānots 4 (četros) projektos 478,64 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi eiro 64 
centi). 

Žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem pievienotajiem 
fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto projektu 
pieteikumiem un iegūstot no projektu vadītājiem papildus informāciju žūrijas 
sanāksmes laikā, žūrija nolēma: 

1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes 
finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 700,00 
EUR (septiņi simti euro 00 centi) katram no sekojošiem projektiem: 

1.1. Jauniešu telpas remonts un labiekārtošana, projekta vadītāja Antra 
Austriņa-Seņkāne, projekta grupa Mālpils jauniešu apvienība MJA.U, 
atbalstītā summa 700,00 EUR; 

1.2. Mālpils kapu “Krusta kalna” labiekārtošana, projekta vadītāja Gunta 
Jēkabsone, projekta grupa “Mēs- par sakārtotām vietām un lietām”, 
atbalstītā summa 700,00 EUR; 

1.3. Sidgundas sporta laukuma sakopšana, projekta vadītājs Jānis 
Bičkovskis, projekta grupa “Sidgundas sporta laukuma sakopšanas grupa”, 
atbalstītā summa 700,00 EUR; 

1.4. Lietotu apģērbu maiņas punkts, projekta vadītāja Lūcija Vaivare, projekta 
grupa biedrība “Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”” atbalstītā 
summa 700,00 EUR; 

1.5. Sakopta vide- gandarījums visiem, projekta vadītājs Māris Bišentrops, 
projekta grupa “Sakopta vide- gandarījums visiem”, atbalstītā summa 
700,00 EUR; 

1.6. Foto plenērs “MĀLPILS- APTURĒTIE MIRKĻI”, projekta vadītāja Māra 
Ārente, projekta grupa “Mirkļu apturētāji”, atbalstītā summa 400,00 EUR. 
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Kopējais piešķirtais finansējums ir 4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro 00 
centi). 

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

 
1. Apstiprināt grozījumus 2018.gada konkursa “Mēs savam novadam” 

nolikuma 4.2. punktā šādā redakcijā “Žūrija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas 
sanāksmē piedalās vismaz trīs tās locekļi. Vērtējumu par iesniegtajiem 
projektu pieteikumiem sniedz, piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai 
nosūtot uz  e-pastu” 

2. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas atbalstītos 
projektus. 

 
 
 

4/11. 
Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ” ietvaros. 

  
Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Šī gada 19.martā ir notikusi vietējo uzņēmēju sanāksme jautājumā par pašvaldības 

grants autoceļiem, ko būtu nepieciešams pārbūvēt Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Mālpils novadā.  

Sanāksmē visi interesenti uzklausīja Mālpils novada domes pārstāvju 

priekšlikumus par tiem grants ceļu posmiem, kurus būtu nepieciešams pārbūvēt, 

kā arī apsprieda pārējo sanāksmes dalībnieku izvirzīto ceļu posmus.  Sanāksmes 

laikā visi dalībnieki vienojās, ka līdz 23.03.2018. tiks iesūtīti papildus priekšlikumi 

grants ceļu posmu rekonstrukcijai. Saskaņā ar sanāksmes laikā panākto 

vienošanos un ņemot vērā elektroniski saņemtos priekšlikumus, pārbūvei virzāmi 

šādi grants ceļu posmi: 

1. Baņģi-Pilskalni līdz Mergupes tiltam apm. 3 km, ceļš C-8; 

2. Sidgunda-Ezeri-Karde līdz Vecošiņiem apm. 5,5 km, ceļš C-25; 

3. Ozolāji-Mieriņi no Kautuves ceļa apm. 2 km, ceļš C-22. 

 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
 

1. Izpildinstitūcijai sagatavot projekta pieteikumus un izstrādāt pārbūvējamo 

autoceļu būvprojektus. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 

Agrim Bukovskim. 

 

 

 



 17 

4/12. 
Par Latvijas Pašvaldību savienības iesniegumu “ Par dekoratīvo gleznojumu 

“Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  

 
Mālpils novada domē 2018.gada 29.martā saņemta Latvijas Pašvaldību 

savienības vēstule (reģ. Nr.18/502-S) par ieceri atjaunot Latvijas pašvaldību 

ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4. Šo sienu jau kopš 2005. gada rotā 

mākslinieka gleznojums, bet tas gadu gaitā zaudējis aktualitāti, jo tapis pirms 

Latvijas administratīvi teritoriālās reformas, un ir stipri noplucis. Tādēļ ir iecere 

atjaunot gleznojumu, ietverot visu novadu un pilsētu ģerboņus. Gleznojuma  

atjaunošanu plānots pabeigt līdz Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. 

 Latvijas Pašvaldību savienība vienojās ar Rīgas domi, ka sagatavošanas 

darbus, kā arī sienas apmetuma renovāciju nodrošinās Rīgas pašvaldība. 

Mākslinieks Leonards Laganovskis atjaunos gleznojumu tradicionālajā un īpaši 

noturīgajā eļļas tehnikā (darba garantija 10 gadi), ir izgatavojis skici un izmaksu 

kalkulāciju. Gleznojuma augšpusē paredzēts valsts ģerbonis, zem tā- 

galvaspilsētas, tai seko astoņu lielo pilsētu, un tad visu novadu ģerboņi alfabētiskā 

secībā. Notikumiem aizejot pagātnē, gleznojums publiskajā ārtelpā atgādinās par 

barikāžu laiku un administratīvi teritoriālo iedalījumu Latvijas simtgadē.  

Latvijas Pašvaldību savienības valde, Novadu valde un Latvijas Pašvaldību 

Izpilddirektoru asociācija vienprātīgi nolēma pieņemt šo ideju un aicina pilsētu un 

novadu pašvaldības atbalstīt māksliniecisko darbu veikšanu (ģerboņu un teksta 

maketēšanu vektoru formātā, krāsu šablonu izgatavošanu un montāžu uz sienas 

150m2, gleznošanu ar augstvērtīgām “Lukas” eļļas krāsām), kas kopā izmaksā  

20 468 EUR. 

Katras pašvaldības ģerboņa noformēšanas izmaksas ir 172 EUR, ko lūdz 

ieskaitīt Latvijas Pašvaldību savienībai līdz 2018. gada 20. aprīlim. 

Kā pateicību katra pašvaldība saņems ierāmētu sienas gleznojuma 

fotogrāfiju A3 formātā. 

 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

Atbalstīt ieceri atjaunot Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4, 

piešķirot finansējumu 172,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

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

apbalvošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Saskaņā ar 2016.gada 29.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums 
Nr.1/11) apstiprināto nolikumu “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”, izglītības 
iestāžu vadītāji iesnieguši pieteikumus skolēnu un pedagogu apbalvošanai par 
sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un skatēs 2017./2018. 
mācību gadā. Nolikuma 9.punkts paredz, ka par sasniegumiem starptautiska 
mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu 
lēmumu par apbalvošanu un naudas balvas apmēru. 2017./2018.mācību gadā 
starptautiskus panākumus, saņemot atzinību 48.Pasaules bērnu zīmējumu 
konkursā Taivānā (Ķīnā) guvuši trīs Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
Marta Dinka, skolotāja  Maija Mackus, Anastasija Fiļipova, skolotāja Maija Mackus 
un Līna Līdemane, skolotāja Maija Mackus. Starptautiskajā bērnu un jauniešu 
māksas izstādē – konferencē “Trejdeksnis 2017/Triple Sun” 1.vietu ieguvis 
Mūzikas un māksas skolas 2.kursa kolektīvs 10 audzēkņu sastāvā  un 3.vietu 
ieguvis 3. kursa kolektīvs 7 audzēkņu sastāvā, skolotāja Elīna Titāne.  
 Izvērtējot izglītības iestāžu pieteikumus un ņemot vērā sasniegumus 
starptautiska mēroga konkursos, saskaņā ar nolikuma “Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un 
apbalvošana” 8.,9.un 10.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 
L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ:  

 
1.1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu un naudas balvu apmērus 
pēc nodokļu nomaksas par sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts 
un starptautiska mēroga olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, 
skatēs 2017./2018. mācību gadā (pielikumā). 
1.2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto 

atzinību, piešķirt Martai Dinkai naudas balvu 30,-EUR apmērā un 
skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 50,-EUR apmērā; 

1.3. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto 
atzinību, piešķirt Anastasijai Fiļipovai naudas balvu 30,-EUR apmērā 
un skolotājai Maijai Mackus  naudas balvu 50,-EUR apmērā; 

1.4. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto 
atzinību, piešķirt Līnai Lidemanei naudas balvu 30,-EUR apmērā un 
skolotājai Maijai Mackus  naudas balvu 50,-EUR apmērā; 

1.5. Par sasniegumiem starptautiska mēroga kolektīvu konkursā 
2.kursa un 3.kursa audzēkņu kolektīviem piešķirt finansējumu 
ekskursijai transportizdevumu izmaksām līdz 300 EUR, skolotājai 
Elīnai Titānei piešķirt naudas balvu 80,-EUR apmērā par iegūto 
1.vietu starptautiska mēroga konkursā un 60,- EUR par iegūto 3.vietu 
starptautiska mēroga konkursā. 

1.6. Par sasniegumiem reģionālajās hokeja sacensībās “Zelta ripa” 
un iegūto 3.vietu, piešķirt Mālpils novada vidusskolas hokeja 
komandai finansējumu ekskursijai transportizdevumu izmaksām līdz 
300 EUR, skolotājai Elitai Ermansonei piešķirt naudas balvu 30,-EUR 
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apmērā par līdzdarbošanos, nodrošinot komandas dalību 
starpnovadu un reģiona sacensībās. 
 

 

 

 

4/14. 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

  

Mālpils novada domē 2018. gada 15. janvārī saņemts [dzēsts] iesniegums par 
finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja komandai. Hokeja komanda “Mālpils” tika 
izveidota 2011. gadā ar nodomu ap sevi pulcēt Rīgā dzīvojošus mālpiliešus ar 
vēlmi piedalīties hokeja turnīrā. Komanda ar atzīstamām sekmēm piedalās 
amatieru hokeja turnīros. Augstākais sasniegums ir Entuziastu hokeja līgā 
izcīnītais kauss kā labākajai komandai R2 divīzijas izslēgšanas spēļu sērijā 
2013./2014. gada sezonā. Šobrīd Mālpils komandas sastāva treniņprocesā 
piedalās 5 mālpilieši, bet līgas spēlēs divi.  

Hokeja komanda “Mālpils” ir ieguvusi popularitāti amatieru hokejā  un spēj to 

parādīt laukumā, tā ir bijusi laba reklāma Mālpils novadam. Līgas vadība un citas 

komandas vienmēr ir apsveikušas komandas vēlmi pārstāvēt noteiktu apdzīvotu 

vietu.  

Hokeja komanda atrodas tiešā biedrības “Mālpils sporta klubs” paspārnē, lai 

būtu iespējams slēgt līgumu ar ledus halli par ledus laukuma izmantošanu, taču ar 

noteikumu, ka komanda pati sedz visas izmaksas. 

Hokeja komanda Mālpils lūdz domes atbalstu ledus laukuma īres izmaksu 

segšanai viena kalendārā mēneša ietvaros, kas ir 1000 EUR. Vienas ledus 

stundas izmaksas ir 200 EUR. 

Atbalstu ir iespējams saņemt, pārskaitot līdzekļus uz biedrības “Mālpils sporta 

klubs” kontu. 

Jautājums skatīts 28.02.2018. Domes sēdē. Ņemot vērā balsojuma 

rezultātu, ar 3 (trīs)  balsīm “par” (A. Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars), 3 (trīs) 

balsīm “atturas” (J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), deputātiem S. Strausai, 

V.Mihelsonam, balsojumā nepiedaloties, lēmums par finansiālu atbalstu hokeja 

komandai “Mālpils” netiek pieņemts. 

 

Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (A. Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars, D.Pudelis), 3 

balsīm “atturas” ( J. Paulovičs, J. Nikitina, E. Junga), deputātiem S.Strausai, V. 

Mihelsonam balsojumā nepiedaloties,  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu ledus laukuma īres izmaksu segšanai hokeja 

komandai “Mālpils” – 600,00 (seši simti euro) EUR apmērā. 

2. Pārskaitīt piešķirtos līdzekļus uz biedrības “Mālpils sporta klubs” kontu. 

3. Biedrībai iesniegt atskaiti par piešķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. jūnijam. 
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4/15. 
Par projekta “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas  

2019.-2025.gadam izstrāde”  īstenošanas uzsākšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

 2018.gada februāra „Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu” komitejas 

sēdē deputāti konceptuāli apstiprināja lēmumu “Par Mālpils novada jaunatnes 

politikas rīcības virzieniem un uzdevumiem 2019.-2025.gadam”. Mālpils novada 

dome ir uzdevusi jaunatnes lietu speciālistei izstrādāt “Mālpils novada jaunatnes 

politikas attīstības programmu 2019.-2025.gadam ”, tajā ietverot pamatojuma daļu, 

SVID analīzi, sasniedzamos rezultatīvos un kvalitatīvos rādītājus, atbildīgās un 

iesaistītās institūcijas un finanšu plānu.  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra bija izsludinājusi atklātu projektu 

konkursu „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2018. gadam 1.3.apakšsadaļas „Atbalsts darba ar 

jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” ietvaros. Šī konkursa ietvaros Mālpils 

novada dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Mālpils novada 

jaunatnes politikas attīstības programmas  2019.-2025.gadam izstrāde”. Projektā 

paredzētās galvenās aktivitātes ir: 

1. Vispārējo rādītāju darbā ar jaunatni pašvaldībā apkopojums; 

2.Divu dienu jauniešu līdzdalības pasākums „Idejnīca”; 

3.Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

sagatavošana; 

4.Publiskā apspriešana; 

5.Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

prezentēšana komitejas sēdē; 

6.Publicitātes pasākumi; 

7.Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

apstiprināšana domes sēdē. 

Projekta īstenošanā tiks piesaistīts partneris biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija”, 

kam ir plaša pieredze ne tikai jaunatnes politikas izstrādes un īstenošanas jomā 

pašvaldībās, bet arī nacionālā un starptautiskā līmenī. Pēdējo 2 gadu laikā 

biedrības speciālisti ir piedalījušies jaunatnes politikas veidošanā (dažādās 

kapacitātēs) Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un Siguldas, Ropažu, Ikšķiles, Ogres, 

Ādažu, Ķekavas, Alūksnes, Ozolnieku, Madonas un citu novadu pašvaldībās. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 1999,66 apmērā. Projekta 

apstiprināšanas gadījumā būs nepieciešams nodrošināt līdzfinansējums 10% 

apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 199,97. Projekta 

īstenošanas periods 7 mēneši, 02.05.2018. - 30.11.2018. 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas  2019.-

2025.gadam izstrādi projekta ietvaros. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt līgumu ar Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūru par projekta īstenošanu un nodrošināt līdzfinansējumu 

EUR 199,97. 

 

 

 

4/16. 

Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores v.i. Indras 

Zvīgules iesniegums (Reģ. Nr.18/600-S), kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2018. 

gada 13.maijā rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils centrā. 

  

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 13.maijā 

Mālpils centra teritorijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/17. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo:  

Tiek dots vārds: 

 

Mālpils novada domē 18.04.2018. reģistrēts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

direktora Jura Vītuma iesniegums Nr.19/17.04.2018 (reģ.Nr.18/606-s) par Mālpils 

Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Profesionālās izglītības likuma 

15.panta pirmo daļu un 17.pantu, 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (pielikumā); 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikumu, kas 

apstiprināts ar Mālpils novada domes 2010.gada 24.novembra sēdes lēmumu 

Nr.14/12 
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4/18. 

Par biedrības “Idoves mantojums” iesniegumu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

2018. gada 18. aprīlī Mālpils novada domē saņemts biedrības “Idoves 

mantojums “ iesniegums (reģ. Nr.18/610-S). 2017. gada sākumā biedrība “Idoves 

mantojums” Latvijas 100-gades Mālpils darba grupai ierosināja jaunu projektu 

“Māla trauki Māla pilī”, kas veltīts Latvijas 100-gades svinībām. Šī projekta 

īstenošanai 2017. gada pavasarī Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) biedrība 

iesniedza pieteikumu par projekta finansēšanu 1110 EUR apmērā (autoratlīdzības 

izmaksai). VKKF ar 26.05.2017. lēmumu nr. 2017-2-TRK018-P atbalstīja projektu, 

piešķirot tam 700 EUR (sk. pielikumā VKKF vēstuli).  

Balstoties uz 2013. gada 2. aprīlī parakstītā Deleģēšanas līguma starp Mālpils 

novada domi un biedrību “Idoves mantojums” 1.1.4. punktu (Izstrādāt un iesniegt 

projektu pieteikumus izsludinātajos konkursos finansējuma saņemšanai) un ņemot 

vērā to, ka VKKF piešķīra 700 EUR jeb 63% no prasītā finansējuma, biedrība lūdz 

Mālpils novada domes atbalstu un līdzfinansēt projektam trūkstošo summu 410 

EUR apmērā. 

 

Dome, balsojot ar 8  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga,  J. Ņikitina, D. Pudelis),deputātam J. Paulovičam balsojumā 

nepiedaloties,  NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta līdzfinansējumu no atbalsta fonda budžeta līdzekļiem. 

2. Biedrībai iesniegt atskaiti par piešķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. 

septembrim. 

 

4/19. 

Par biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudzfunkcionāla nodarbību 

telpa” līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu (novada domes 

29.03.2017 lēmuma 3/3. precizējums). 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināts biedrības “Mālpils tautskola” projekts 

“Daudzfunkcionāla nodarbību telpa” ar kopējo finansējumu 13945,62 EUR.  

Saskaņā ar pieteikumā plānoto, ir nepieciešams projekta priekšfinansējums 

13945,62 EUR apmērā.  

10% jeb 1394,57 EUR no tā ir Mālpils novada domes līdzfinansējums, kas ir 

paredzēts novada domes 2018.gada budžetā.   

Saskaņā ar LAD lēmumu projekts ir jāpabeidz līdz 2018.gada 

11.septembrim, bet paredzam tā ātrāku īstenošanu līdz 2018.gada jūnija beigām.  

Priekšfinansējums tiks atmaksāts nekavējoties pēc LAD līdzekļu ieskaitīšanas 

biedrības “Mālpils tautskola”  Valsts kases kontā LV16TREL990443600100B, kurā 

ir veicams arī priekšfinansējuma un līdzfinansējuma maksājums.  
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Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

 

Nodrošināt biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudzfunkcionāla nodarbību 

telpa” priekšfinansējumu 13945,62 EUR apmērā, tai skaitā Mālpils novada domes 

līdzfinansējumu 10% jeb 1394,57 EUR, ieskaitot to biedrības Valsts kases kontā 

LV16TREL990443600100B. 

 

 

4/20. 

Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds:  

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,  

 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2017.gada pārskatu par kopējo 

summu  191572   EUR. 

2. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2017.gada pārskatu par kopējo 

summu  388652   EUR. 

3. Apstiprināt Mālpils novada domes 2017.saimnieciskā gada pārskatu par 

kopējo summu  12348369    EUR. 

4. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2017.saimnieciskā gada 

pārskatu par kopējo summu 12928485  EUR. 

 

 

4/21. 

Par debitoru/kreditoru parādu norakstīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds:  

 

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 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 



 24 

1. Uzdot grāmatvedībai sagatavot atgādinājuma vēstules parādniekiem. 

2. Pārcelt uz zembilanci parādu kreditoram AS UPB (28470,73 EUR). 

3. Norakstīt šaubīgos debitorus 509,74 EUR un pārcelt uz zembilanci. 

 

 

 

4/22. 

Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 

Tiek dots vārds:  

 

2018. gada 23.aprīlī  Mālpils novada domē apstiprināšanai saņemts  Siguldas 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (reģ. Nr.18/633-S). 

 

Dome, balsojot ar 9  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Aigars, A. Lielmežs, 

L. Amerika, E. Junga, J. Paulovičs, J. Ņikitina, D. Pudelis), NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

(pielikumā). 

 

 

 

Sēdes vadītājs: 

Novada domes priekšsēdētāja       S.Strausa 

    

 

 

25.04.2018. 


