
1 
 

 

 

 

 

 

 
 

MĀLPILS  NOVADA  DOMES  SĒDES    
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2019.gada 19.decembrī                                                                                         Nr.13 
 
Sēdi atklāj: plkst.17:10 
Sēdi slēdz: plkst.17:30 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

2. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu/maiņu. 

4. Par zemes nomas līguma slēgšanu/izbeigšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

6. Par pašvaldības īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

7. Par struktūrvienības reģistrēšanu. 

8. Par Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu 

apstiprināšanu. 

9. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas nolikuma 

apstiprināšanu. 

10. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019.gadam”” apstiprināšanu. 
11. Par  izcenojumu  apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes  centra  semināra norisei 

pašvaldības īpašumos Pils ielā 10, 12 un 14. 

12. Par Mālpils novada 2020.gada kalendāra realizēšanu un izmantošanu 

prezentēšanai. 

13. Par naudas balvas piešķiršanu  [dzēsts]. 

14. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas  vadītāja  Jolanta Dinka 
 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
 



2 
 

Sēdē piedalās: 
Deputāti –  L.Amerika, V.Mihelsons, J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, 
T.Stašāns, M.Pudelis, 
 
Nav  ieradies: P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ) 
 
 
Administrācijas darbinieki –  izpilddirektors  A.Bukovskis 
  
 
 

13/1. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:  
 

1. 2019.gada 2.septembrī Mālpils novada domē saņemts [dzēsts]  30.08.2019. 

iesniegums “Pieteikums par [dzēsts] deklarācijas faktu” (reģ.Nr.19/1093-S). 

Pieteikumā [dzēsts]: 

• informē pašvaldību par Rīgas rajona tiesā (Siguldā) esošo civillietu Nr. 

C33551618 – laulības šķiršanas procesu ar [dzēsts]; 

• sniedz  paskaidrojošo informāciju par nekustamā īpašuma “Rikteres iela 3” 

iegūšanu īpašumā dāvinājumā no mātes [dzēsts] un apliecina, ka minētais īpašums ir 

viņa un trīs pilngadīgo bērnu faktiskā un pastāvīgā dzīvesvieta, kā arī min “mana sieva 

[dzēsts] daļēji mēdz uzturēties arī manā un bērnu dzīvesvietā”; 

• nobeigumā norāda, ka “[dzēsts] faktiskā dzīvesvieta ir Mālpilī, Mālpils novadā, 

Pilskalna ielā 1-14, taču ir izveidojusies situācija, ka ir saglabājusies [dzēsts] patvarīgi 

veiktā deklarācija man piederošā īpašumā. Vēlos apliecināt, ka [dzēsts] Mālpils 

novadā, Sidgundā, Rikteres ielā 3, patstāvīgi nedzīvo, viņa arī nav spējīga nodrošināt 

korespondences saņemšanu augstāk norādītajā adresē. Es neesmu devis piekrišanu 

un nevēlos, ka [dzēsts] dzīves vietas deklarācija ir man piederošā atsevišķā mantā 

Mālpils novadā, Sidgundā, Rikteres ielā 3” ; 

•  lūdz pieņemt administratīvu lēmumu par [dzēsts] deklarētās dzīvesvietas 

ieraksta anulēšanu Mālpils novadā, Sidgundā, Rikteres ielā 3. 

 Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantam, iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma, pārbaudīt  vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

2019.gada 5.septembrī atbildē uz 02.09.2019.iesniegumu Mālpils novada dome 

vēstulē [dzēsts] paskaidro  sekojošo: “Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja 

vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi 

nepatiesas ziņas; 

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, kas izdoti saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12 

panta trešo daļu, 2.punktā noteikto “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 
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deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk-lēmums)”.  

Viena no atziņām no Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta  prakses 

apkopojuma lietās par dzīvesvietas deklarēšanu ir sekojoša: “Ja personai konkrētajā 

vietā ir tiesisks pamats deklarēt savu dzīvesvietu, pašvaldībai nav tiesību anulēt ziņas 

par personas deklarēto dzīvesvietu tikai tāpēc, ka persona šajā vietā faktiski nedzīvo. 

Pašas personas ziņā ir rūpēties par to, lai viņa būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās 

ar valsti un pašvaldību. Veidam, kādā tas tiek nodrošināts, nav izšķirošas nozīmes. 

(Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 26.septembra spriedums lietā 

Nr.A42738908 un Augstākās tiesas 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmums 

lietā Nr.SKA 1015/2011.)” 

Pašvaldībai ir pienākums pārbaudīt vai personai [dzēsts] sākotnēji bija tiesisks 

pamats deklarēties attiecīgajā dzīvesvietā un vai šis pamats ir zudis.  Nepieciešamā 

informācija tiešsaistē iegūta LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju 

reģistrā 05.09.2019. Konstatēts sekojošais - [dzēsts] savā dzīvesvietas deklarācijā 

adresi: Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, uzrādījusi 2004.gada 

17.martā, norādot tiesisko pamatu: laulības ar [dzēsts].  Informācija Iedzīvotāju reģistrā 

liecina par to, ka laulība noslēgta  1996.gada 27.septembrī un ir spēkā. Saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu “Personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas 

tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska 

pamata.” 

Ņemot vērā norādītās likuma normas un Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, 

pašvaldībai nav pamata pieņemt lēmumu anulēt ziņas par [dzēsts] deklarētās 

dzīvesvietas adresi:  Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. “ 

2019.gada 18.septembrī Mālpils novada domē saņemts [dzēsts] iesniegums  

“Papildus paskaidrojumi pie 2019.gada 30.augusta Pieteikuma par [dzēsts] 

deklarācijas faktu” (reģ.Nr.19/1169-S), kurā atkārtoti lūgts pieņemt administratīvu 

lēmumu par [dzēsts] deklarētās dzīvesvietas ieraksta anulēšanu Mālpils novadā, 

Sidgundā, Rikteres ielā 3. Iesniegumam nekādi dokumenti vai to kopijas nav pievienoti, 

bet  sniegta  paplašināta informācija un situācijas apraksts, kas attiecas uz šķiršanās 

procesu, tostarp, uzsverot [dzēsts] rakstveidā apliecināto tiesai, ka nekustamais 

īpašums Mālpils novads, Sidgunda, Rikteres iela 3, ir viņa [dzēsts] atsevišķa manta un 

pieminot Civillikuma 3.nodaļas 2.apakšnodaļas 118.pantu, kas regulē laulāto tiesības 

un pienākumus visas mantas šķirtībā. Minētais pants nosaka, ka laulātais nevar otra 

laulātā mantu pārvaldīt, lietot vai citādā kārtā ar to rīkoties bez viņa piekrišanas. 

[dzēsts] iesniegumā teikts: ”[dzēsts] pastāvīgā dzīvesvieta ir Mālpilī, Mālpils novadā, 

Pilskalna ielā 1-14, ko apliecina arī [dzēsts] norādot savas faktiskās dzīvesvietas faktu 

kopsakarībā ar korespondences adresi” un pauž viedokli, ka fakts, ka uz doto brīdi vēl 

nav šķirta laulība, nedod tiesības [dzēsts] patvarīgi deklarēties viņa īpašumā un 

pārkāpt augstāk norādītās likumdošanas normas. Iesniegumā minēts dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 2.panta otrajā daļā noteiktais, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts 

pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības. 
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2019.gada 30.septembra atbildes vēstulē [dzēsts] uz 18.09.2019.iesniegumu 

Mālpils novada dome informē, ka iesniegumu anulēt ziņas par [dzēsts] deklarēto 

dzīvesvietu adresē: Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, plānots 

izskatīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 2019.gada 23.oktobrī, 

sēdes sākums plkst.16.00, un Mālpils novada domes sēdē 2019.gada 30.oktobrī, 

sēdes sākums plkst.15.00, un aicina piedalīties sēdēs iesnieguma izskatīšanā, kā arī 

dara zināmu, ka, ņemot vērā viņa iesniegumā norādīto adresi: Pilskalna iela 1-14, 

Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, kā [dzēsts] faktiskās dzīvesvietas adresi, Mālpils 

novada dome [dzēsts] vēstulē ir atgādinājusi par to, ka saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 4.panta pirmo daļu: dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās 

personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, 

deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.  

Vēstule ar informāciju par [dzēsts] iesniegumu, tā izskatīšanas laiku un 

atgādinājumu par faktiskās dzīvesvietas deklarēšanu 2019.gada 30.septembrī  

[dzēsts] nosūtīta uz  adresēm: Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152; 

Irlavas iela 26A-48, Rīga, LV-1046; Pilskalna iela 1-14, Mālpils, Mālpils novads, LV-

2152.  

2019.gada 15.oktobrī  saņemts [dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.19/1280-S) ar 

lūgumu rast iespēju skatīt lietu par [dzēsts] izdeklarēšanas faktu  2019.gada 

20.novembra  komiteju sēdē un jautājuma izskatīšanā iesaistītās puses [dzēsts] 

informētas par jautājuma izskatīšanu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas sēdē 2019.gada 20.novembrī, sēdes sākums plkst.16.00, un Mālpils novada 

domes sēdē 2019.gada  27.novembrī, sēdes sākums plkst.15.00. 

2019.gada 19.novembrī saņemts [dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.19/736-S) ar  

lūgumu atlikt lietas  izskatīšanu par viņas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu uz domes 

2019.gada decembra mēneša sēdi, jo [dzēsts] vēlas personīgi ierasties uz sēdi un 

sniegt  papildus mutvārdu paskaidrojumus. Jautājuma izskatīšanā iesaistītās puses 

[dzēsts] informētas par jautājuma izskatīšanu  apvienotajā  komiteju un domes sēdē 

2019.gada 19.decembrī, sēdes sākums plkst.15.00. 

Nepieciešamā informācija jautājuma izskatīšanai tiešsaistē iegūta LR Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un pēc stāvokļa uz 2019.gada 

19.decembri konstatēts sekojošais.  Reģistrā uzrādītās ziņas par [dzēsts] ir šādas: 

ģimenes stāvoklis  “precējusies”, ģimenes stāvokļa sākuma datums “27.09.1996.”, 

laulātais “[dzēsts]”. [dzēsts] savā dzīvesvietas deklarācijā adresi:  Rikteres iela 3, 

Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, uzrādījusi 2004.gada 17.martā, norādot tiesisko 

pamatu: laulības ar [dzēsts].   

Tādējādi, informācija Iedzīvotāju reģistrā liecina par to, ka [dzēsts] laulība 

noslēgta 1996.gada 27.septembrī, t.i., ir spēkā pašlaik un bija spēkā [dzēsts] 

deklarācijas iesniegšanas brīdī (17.03.2004.) un,  deklarējot dzīvesvietu adresē: 

Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads,LV-2152, [dzēsts] sniegusi nepatiesas ziņas.  

Līdz ar to pašvaldībai nav pamata  anulēt ziņas par [dzēsts] deklarēto dzīvesvietu 

iepriekš norādītajā adresē  saskaņā  ar  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 1.punktu, kas paredz anulēšanu, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis 

nepatiesas ziņas. 
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  Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts 

paredz ziņu anulēšanu tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Augstākās 

tiesas Administratīvo lietu departamenta prakses apkopojuma lietās par  deklarēto 

dzīvesvietu, ja attiecīgajai personai nav dzīvesvietas deklarēšanu paustas atziņas: 

• Likumdevējs Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmajā daļā ir devis 

pilnīgu uzskaitījumu apstākļiem, kurus konstatējot, tiek anulētas ziņas par personas 

deklarēto dzīvesvietu, un šie apstākļi nevar tikt tulkoti paplašināti. Līdz ar to iestādei, 

kura izskata jautājumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, nepieciešams 

konstatēt, vai pastāv kāds no likumā noteiktajiem gadījumiem ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanai. (Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 26.septembra 

spriedums lietā Nr.A42738908 un Augstākās tiesas 2011.gada 15.decembra rīcības 

sēdes lēmums lietā Nr.SKA 1015/2011.) 

• Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

iestādei un administratīvajai tiesai ir pienākums pārliecināties, kas veido personas 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un vai personas tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. (Augstākās tiesas 2008.gada 15.septembra 

sprieduma lietā Nr.SKA 570/2008 13.punkts, 2013.gada 28.novembra sprieduma lietā 

Nr.SKA-532/2013 10.punkts.) 

• Par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā minēto 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā kalpo likums, līgums vai tiesas 

spriedums. Tādējādi tiesiskais pamats zūd, pamatojoties vai nu uz likumu, līgumu vai 

tiesas spriedumu. (Augstākās tiesas 2012.gada 15.maija sprieduma lietā Nr.SKA-

291/2012 8.punkts.)  

• Pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, iestādei un 

tiesai neizbēgami ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.), jo 

tikai tās var radīt personai subjektīvas tiesības dzīvot dzīvesvietā. Iestādei un tiesai ir 

pienākums šādas attiecības arī analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, 

neieslīgstot apstākļos, kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, 

jo saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otro daļu dzīvesvietas 

deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības. (Augstākās tiesas 

2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-570/2008 14.punkts, 2011.gada 

15.decembra lēmuma lietā Nr.SKA-1015/2011 8.punkts, 2012.gada 15.maija 

sprieduma lietā Nr.SKA-291/2012 11.punkts.) 

Ņemot vērā iepriekš minētās atziņas un to, ka līdz šim laikam (19.12.2019.)  

Iedzīvotāju reģistrā  par [dzēsts] uzrādītās ziņas: ģimenes stāvoklis  “precējusies”, 

ģimenes stāvokļa sākuma datums “27.09.1996.”, laulātais “[dzēsts]”, ir spēkā un sakrīt 

ar ziņām, ko [dzēsts] uzrādījusi, deklarējot dzīvesvietu adresē: Rikteres iela 3, 

Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152, pašvaldībai nav pamata  anulēt ziņas par [dzēsts] 

deklarēto dzīvesvietu iepriekš norādītajā adresē saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu. 

Bez tam Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta  prakses 

apkopojuma lietās par dzīvesvietas deklarēšanu teikts sekojošais: “Ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu būtu jāanulē, pēc iespējas neapdraudot likuma mērķa sasniegšanu. Līdz 

ar to, ja pastāv pamats šaubīties par to, vai tiesiskais pamats dzīvošanai noteiktā 

dzīvesvietā tiešām zudis, tostarp, ja tiek norādīts uz civiltiesisku strīdu, likuma mērķis 
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prasa ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc iespējas paturēt spēkā.  Ņemot vērā 

dzīvesvietas deklarēšanas publisko mērķi, iestādei būtu apstākļu noskaidrošana jāvērš 

uz to, vai ir izslēgta jebkāda tiesiskā pamata esība personai dzīvesvietā deklarēties. 

Pastāvot šaubām un turklāt konstatējot personas faktisko dzīvesvietu attiecīgajā 

dzīvesvietā, ziņu anulēšana nav pieļaujama. (Augstākās tiesas 2013.gada 

11.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-273/2013 8. un 9.punkts.)”. 

2019.gada 19.decembrī Domei tika iesniegti papildus dokumenti: [dzēsts] 

paskaidrojumi (reģ.Nr.19/1580-S); [dzēsts] lūgums par papildu  dokumentācijas 

pievienošanu (reģ.Nr.19/1581-S) un paskaidrojumi administratīvajā lietā 

(reģ.Nr.19/1585-S). Izvērtējot iesniegtos dokumentus Dome konstatē, ka  tie nevar 

ietekmēt pieņemamo lēmumu, jo neattiecas uz Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 

noteiktajiem lietā noskaidrojamajiem apstākļiem.  

Ņemot vērā saistībā ar  lietu konstatēto un Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta  prakses apkopojuma lietās par dzīvesvietas deklarēšanu paustās 

atziņas,  

 
Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Atteikt [dzēsts] anulēt ziņas par [dzēsts] deklarēto dzīvesvietu adresē: 

Rikteres iela 3, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 

 

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 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 

 

 

2.  2019.gada  9.decembrī Mālpils novada domē saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.19/1524-S) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām viņai 

piederošā īpašumā adresē: Krasta ielā 5-9, Mālpils, Mālpils novads. [dzēsts]  piekrīt 

lietas izskatīšanai bez viņa klātbūtnes.  

Nepieciešamā informācija jautājuma izskatīšanai iegūta tiešsaistē LR Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un Zemesgrāmatā. Pēc stāvokļa uz 

2019.gada 19.decembri konstatēts sekojošais - deklarētās dzīvesvietas adrese: 

Kastaņu iela 5-3, Mālpils, Mālpils novads, Iedzīvotāju reģistra datu bāzē  reģistrēta 

[dzēsts], personas kods [dzēsts], no 1988.gada 13.jūnija un viņas dēlam [dzēsts], 

personas kods [dzēsts], no 2000.gada 19.oktobra. Atbilstoši “Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma”, kurš stājās spēkā 2003.gada 1.jūlijā, Pārejas noteikumu 

1.punktam, tā uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad 

persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ieraksti Zemesgrāmatā 

liecina, ka uz  dzīvokļa īpašumu adresē: Krasta iela 5-9, Mālpils, Mālpils novads, LV-

2152, kadastra numurs 8074 900 0344, [dzēsts] nostiprinātas īpašuma tiesības ½  

domājamo daļu apmērā 2012.gada 8.novembrī un 1/1 domājamo daļu  apmērā 

2012.gada 28.novembrī, bet ar 2019.gada 26.novembri viņas īpašuma tiesības 
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izbeigtas, pamats - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas  2019.gada  

22.oktobra lēmums. Ar minēto lēmumu apstiprināta dzīvokļa īpašuma adresē: Krasta 

iela 5-9, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, pārdošana izsolē un nostiprināšana uz 

ieguvējas [dzēsts] vārda, kā arī ieviešana viņas valdījumā. [dzēsts] mutiski informējusi 

pašvaldību, ka viņai atdotas dzīvokļa atslēgas, [dzēsts] dzīvokli ir atbrīvojusi no 

mantām un pārcēlusies dzīvot citur. 

2019.gada 10.decembrī [dzēsts]  uz  deklarētās dzīvesvietas adresi: Krasta iela 

5 - 9, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, nosūtītas vēstules ar informāciju par saņemto 

iesniegumu un tā izskatīšanas laiku Apvienotajā  komiteju un domes sēdē  2019.gada 

19.decembrī, sēdes sākums plkst.15.00.   

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. 

Ņemot vērā [dzēsts] iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Krasta iela 5-9, Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152; 

2.2. Anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Krasta iela 5-9, Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152. 

 

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 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 

 

 

13/2. 
Par dāvinājuma pieņemšanu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

 

Mālpils novada domē 2019.gada 13.decembrī saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.19/1550-S) ar piedāvājumu pašvaldībai  pieņemt dāvinājumā zemes gabalu, 

kurš zemes ierīcības projekta realizācijas procesā tiks atdalīts no nekustamā īpašuma 

“Bitītes”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0024, uz 

kura atrodas pašvaldības bilancē esošā ceļa - inženierbūves   ar kadastra apzīmējumu 

8074 005 0018 008 posms un lūgumu segt izdevumu, kas saistīti ar  atdalāmā zemes 

gabala uzmērīšanu un robežu plānu izgatavošanu, reģistrēšanu un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 
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Uz privātpersonai [dzēsts]  piederošā nekustamā īpašuma “Bitītes” zemes gabala 

atrodas  pašvaldības bilancē un apsaimniekošanā esošais infrastruktūras objekts - 

ceļš, kurš Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēts  kā 

inženierbūve un atrodas Mālpils novada Sidgundas ciema robežās. 

Izstrādājot zemes ierīcības projektu, kurš ir apstiprināts Mālpils novada domē, 

zem inženierbūves ir izdalīta atsevišķa zemes vienība.  

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 7.pantu visiem jaunveidojamiem zemes 

gabaliem, izņemot starpgabalus, nepieciešams nodrošināt  piekļuvi no pašvaldības 

ceļa vai ielas vai piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu 

pievienošanu valsts autoceļiem. Savukārt likuma 5.pants nosaka, ka pašvaldībai ir 

tiesības noteikt teritorijas, kuras ir nepieciešamas tehniskās publiskās infrastruktūras 

attīstības un būvniecības vajadzībām. 

Augstāk minētais zemes gabals pašvaldībai ir nepieciešams tehniskās publiskās 

infrastruktūras ceļu un ielu tīkla izbūvei, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu 

pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot. 

 Likuma Par pašvaldībām 15.panta  otrajā punktā noteikts, ka pašvaldības 

autonomā funkcija  ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. Likuma 21.panta 

17.punkts 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, 

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā zemes gabalu ar pirmsreģistrēto  kadastra apzīmējumu 

8074 005 0649, kurš tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Bitītes”, Mālpils novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0024, uz kura atrodas pašvaldības 

bilancē un apsaimniekošanā esošās inženierbūves  ar kadastra apzīmējumu 8074 005 

0018 008 posms. 

2. Segt izdevumus, kas saistīti ar zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēšanu 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā zemesgabalam, uz kura atrodas pašvaldības ceļa 

posms. 

3. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei. 

 

 

13/3. 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu/maiņu 

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds: 

 

1. Mālpils novada domē  2019.gada  10.decembrī  saņemts [dzēsts], nekustamā 

īpašuma „Avotkalns” īpašnieces, iesniegums  (reģ.Nr.19/1533-S) par  nosaukuma 
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piešķiršanu īpašumam, kurš tiks izveidots atdalot  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 006 0207, ar platību 2.5ha, no nekustamā īpašuma “Avotkalns”, 

Mālpils novads. Izskatot iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Mālpils 

novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1) saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 

novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000017050  nekustamais īpašums 8074 

003 0564 (turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāv no trīs zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 8074 003 0564 ar platību 1.4 ha, 8074 004 0162 ar platību 

4.1 ha un 8074 006 0207 ar  platību 2.5 ha; 

2) saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grafisko 

pielikumu “Mālpils novada plānotā izmantošana” zemes vienība  ar kadastra 

apzīmējumu 8074 006 0207 atrodas lauku zemju teritorijā; 

3) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam  lauku apvidos ir nepieciešams 

piešķirt nosaukumu. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 

Kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Piešķirt nosaukumu – „Bebrukalns”, Mālpils novads, jaunizveidotajam 

īpašumam, kurā paredzēts iekļaut no nekustamā īpašuma ”Avotkalns”, Mālpils novads, 

atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0207, ar  platību 2.5 ha. 
 

Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

2. Izvērtējot Mālpils novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes tiek 

konstatēts, ka novada administratīvajā teritorijā ir divi īpašumi ar vienādiem 

nosaukumiem: pašvaldībai piekrītošo zemju īpašums “J.Jaunzemi”, Mālpils novads, ar 

kadastra numuru  8074 006 0006, par   kura   zemes  vienību  nomu   privātpersonai  

[dzēsts] ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums un pastāv pirmpirkuma tiesības 

un privātpersonai [dzēsts] piederošais īpašums “J.Jaunzemi” ar kadastra Nr. 8074 006 

0043, kas ir pretrunā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta  

ceturto daļu, kur noteikts ka “apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai 

novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst 

atkārtoties”. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 

Kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
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2.1. Mainīt nosaukumu „J.Jaunzemi”, Mālpils novads, Mālpils novada domei 

piekrītošo zemju īpašumam ar kadastra Nr.8074 006 0006, uz “Jaunie Jaunzemi”, 

Mālpils novads. 
 

Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

13/4. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu/izbeigšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

1. Mālpils novada domē 2016.gada 9.decembrī saņemts privātpersonas [dzēsts] 

iesniegums (reģ.Nr.19/1531-S) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu Nr.35/15, kurš 

reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2015.gada  27.maijā, par mazdārziņa 

lietošanai iznomātas zemes daļas nomu. 

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 atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.35/15 ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], 

par  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 

novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1019 daļas nomu, ar 

2019.gada 31.decembri.               

 

 

2. Mālpils novada domē 2019.gada 9.decembrī saņemts privātpersonas [dzēsts] 

iesniegums (reģ.Nr.19/1532-S) ar  lūgumu noslēgt  zemes nomas  līgumu  par  zemes  

daļas nomu mazdārziņa lietošanai nekustamajā īpašumā  Rūpniecības iela 9, Mālpils, 

Mālpils novads. 

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, un  Mālpils novada sastošajiem noteikumiem  Nr.10  

“Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei”, kas iznomāta 

lauksaimniecības produkcijas audzēšanai,  

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 

novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1019 daļas nomu.    
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3. Mālpils novada domē 2019.gada 9.decembrī saņemts [dzēsts], personas kods  

[dzēsts], pilnvarotās personas [dzēsts], personas kods [dzēsts], iesniegums 

(reģ.Nr.19/1526-S) ar  lūgumu  noslēgt  zemes nomas līgumu  par  nekustamā īpašuma 

Ceriņu iela 2, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 0598, ar platību 0.22 ha, nomu.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0598 ir pašvaldībai piekrītošā 

zemes vienība atbilstoši 2014.gada 26.februāra  pašvaldības lēmumam Nr.4/3 Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [dzēsts] un zemes piekritību pašvaldībai, 

atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”  25.panta ceturto daļu,  par  kuru 

noslēdzams zemes nomas līgums un, kura nepieciešama zemes lietotājam viņam 

piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, kuru  turpmāk var atsavināt Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā ēku (būvju) īpašnieks, bet tā nav 

atsavināma vai iznomājama citai personai. Likuma 5.pants nosaka, ka zemes nomas 

maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības.  

Uz  zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0598 001 un garāža ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0598 002, par kurām īpašuma 

tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā un pašvaldības rīcībā nav  dokumentu par 

būvju iegūšanu īpašumā. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, Noteikumu 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa 

gadā ir  1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro gadā. 

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, 21.panta  pirmās  daļas  27.punktu,  

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 5.,7.,17.punktiem,  

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

3.1. Slēgt  zemes  nomas  līgumu  ar [dzēsts]  par   nekustamā  īpašuma  Ceriņu 

iela 2, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0598, ar platību 0.22 ha, nomu. 

3.2. Nomas maksa maksājama no 2014.gada  27.februāra. 

3.3. Nomas  maksa  nosakāma  1.5 % no kadastrālās vērtības, bet  ne  mazāk  

kā  28.00 euro gadā. 
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13/5. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 
1. Nekustamā īpašuma “Avotkalns”, Mālpils novads, zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 8074 004 0162, ar platību 4.1 ha, un ar kadastra apzīmējumu 8074 006 

0207, ar platību 2.5 ha, kuras atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā, pēc  Valsts 

zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem, dominējošais zemes lietojuma 

veids ir mežs. Zemes vienībām patreizējais noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis  ir  noteikts  no lietošanas mērķa grupas 01 ”Lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme”, kas neatbilst  dominējošajam saimnieciskās darbības veidam zemes vienībās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība (turpmāk tekstā - Noteikumi) 23.punkta  2.daļu  Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas 

plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Noteikumu 17.punkta 7.daļā nosaka, ka lietošanas 

mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam 

piekrītošā zemes platība neatbilst Noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. 

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai 

lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas 

mērķi. Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko 

darbību, salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem 

un lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.punkta 7.daļu, 23.punkta otro daļu un 30.pantu, 

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Mainīt nekustamā īpašuma ”Avotkalns”, Mālpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 004 0162, ar platību 4.1 ha, lietošanas mērķi no:  zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods-0201) – 4.1 ha, 

1.2. Mainīt nekustamā īpašuma ”Avotkalns”, Mālpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 006 0207, ar platību 2.5 ha, no: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods-0201) – 2.5 ha. 

 

 

2. Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

8074 003 0013,  zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0344, platību 0,24 

ha, ar adresi Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, patreizējais nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 
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 Atbilstoši Mālpils novadā spēkā esošajam teritorijas plānojumam 2013.- 2024. 

gadiem, zemes vienība atrodas Mālpils ciema mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. 

Saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība 18.punktu  lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā 

īpašuma īpašnieks. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai 

pašvaldības institūcija. 

Noteikumu 14.pantā ir noteikts, ka apbūves zeme ir  arī neapbūvēta zeme, uz 

kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi, un zemes vienība pēc 

platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām. 

Noteikumu 23.punkts nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas 

teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina un atbilstoši 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) 

izmantošanai. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

28.punkts nosaka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, 

lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme" un tam piekrītošo zemes 

platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei noteiktās 

prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.punkta 3.daļu, 23.punkta 2.apakšpunkta otro 

daļu, Mālpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu  6.5.2., 6.7.3.punktiem, 

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Mainīt zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu 8074 003 0344, platību  

0.24  ha, lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 

0600) - 0.24 ha, 

2.2. Atcelt Mālpils novada domes 2019.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.11/17. 

 

 

 

13/6. 
Par pašvaldības īpašuma nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Domes priekšsēdētājas 

Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.19/1562-S) ar lūgumu izvērtēt lietderību 
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pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brišķi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

003 1047, atsavināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

Nekustamais īpašums “Brišķi”, Mālpils novads, (turpmāk - Nekustamais 

īpašums), kadastra Nr. 8074 003 1047, sastāv no vienas zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze apmēram 

6 335 m3 apjomā.  

Nekustamais īpašums ar Domes 28.08.2019. lēmumu Nr.9/2 Par nekustamā 

īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu ir atdalīts no nekustamā īpašuma 

“Vecbrišķēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0046, un tuvākajā laikā tiks 

nostiprināts zemesgrāmatā kā atsevišķs īpašums. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmas datiem Nekustamā īpašuma zemes vienības kadastrālā vērtība uz 

23.09.2019. ir 10 271 EUR, mežaudzes vērtība ir 21 777 EUR, kopā – 32 048 EUR. 

Saskaņā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles “Meža 

konsultāciju pakalpojumu centrs”, reģ.Nr.40003991724, sniegto novērtējumu 

(26.11.2019.), Nekustamā īpašuma meža zemju un mežaudžu aptuvenā tīrā tagadnes 

vērtība ir  60 809 EUR. 

Nekustamā īpašuma pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra 

informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201), plānotais izmantošanas veids pēc teritoriālā plānojuma 

ir lauku meža zemes. 

Dome atzīst, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

veikšanai un būtu lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piektajā 

daļā noteikto - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 

izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 

nekustamo īpašumu “Brišķi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1047, kas sastāv 

no zemes vienības 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu  70 000 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Brišķi” atsavināšanas to pārdodot izsoles 

noteikumus (pielikumā). 

4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

5. Izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma “Brišķi” ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
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6. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 
 

 
13/7. 

Par struktūrvienības reģistrēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome)  2019.gada 18.decembrī saņemts 

biedrības “Reģionālā tehniskās izglītības un jaunrades skola” (turpmāk – Biedrība), 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008282577, juridiskā adrese: Salas iela 10, Ropaži,  

Ropažu novads, iesniegums (reģ. Nr.19/1573-S) ar  lūgumu  reģistrēt  Biedrības  

struktūrvienību “Jaunrades skola”. Biedrība organizē interešu izglītības pulciņu 

“Tehnoprātnieks” – tehnoloģiju  un  programmēšanas  pulciņu  5-7 gadus veciem  

bērniem  Mālpils novada  PII “Māllēpīte”. 

Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par 

nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu 

dienestā” 18.3.punkts nosaka, ka, reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu 

maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic 

saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu 

dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz nekustamā 

īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības 

reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja 

struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 22.09.2015. noteikumu Nr.537 

“Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju 

Valsts ieņēmumu dienestā” 18.3.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Piekrist, ka biedrība “Reģionālā tehniskās izglītības un jaunrades skola”, 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008282577, juridiskā adrese: Salas iela 10, Ropaži,  

Ropažu novads, reģistrē savu struktūrvienību “Jaunrades skola” Mālpils novada 

pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”, adrese:  Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils 

novads, LV  2152 (kadastra apzīmējums 8074 003 0740 001). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/
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13/8. 
Par  Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības  

noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds: 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, 

 
Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumus. 
2. Atzīt  par  spēku  zaudējušiem  ar  Mālpils novada domes  2015.gada 

25.februāra lēmumu Nr.2/25 apstiprinātos noteikumus ”Mālpils novada pašvaldības 

kapitālsabiedrīb pārvaldības noteikumi”.  

 
13/9. 

Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju  
novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 
Pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”,  
 

Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

novērtēšanas nolikumu. 
2. Atzīt  par  spēku  zaudējušu  ar  Mālpils novada domes  2013.gada 

18.decembra lēmumu Nr.19/8 apstiprināto Mālpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju novērtēšanas nolikumu.  

 

13/10. 

Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības 

budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu  

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 
 

 Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos  Nr.2  “Par Mālpils novada 

pašvaldības  budžetu  2019.gadam””,   
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Dome atklāti balsojot ar  8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2019.gada  30.janvāra  saistošajos noteikumos  Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības 

budžetu  2019.gadam””.  

 
 
 

13/11. 

Par izcenojumu apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes centra  

 semināra norisei pašvaldības īpašumos Pils ielā 10, 12 un 14 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

     

Izskatot  sagatavotos maksas pakalpojumu izcenojumus telpu nomai pašvaldības 
īpašumos Pils ielā 10, 12 un 14, 

 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt izcenojumus telpu nomai Jaunsardzes  centra  semināra norisei 

pašvaldības īpašumos Pils ielā 10, 12 un 14, laikā  no  2020.gada 5.- 17.janvārim   

(pielikumā). 

 

 

13/12. 

Par Mālpils novada 2020.gada kalendāra realizēšanu 

un izmantošanu prezentācijai 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

Mālpils novada Latvijas 100-gades darba grupa ir realizējusi projekta “Mēs savam 

novadam” ietvaros foto izstādi  ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ. No izstādes tika  atlasīti 

darbi  2020.gada kalendāram.  

Kopējie kalendāra sagatavošanas izdevumi un iespiešana sastāda 1706,10 EUR 

un  ir  izdoti  300 eksemplāri. Viena eksemplāra pašizmaksa - 5.687 EUR.  

Pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Noteikt kalendāra pārdošanas cenu 6,00 EUR (seši euro 00 centi), ieskaitot 

PVN. 

2. Noteikt, ka kalendāru var iegādāties kultūras centra kasē un novada klientu 

apkalpošanas centrā.  
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3. Noteikt, ka  pārdošanai tiek izmantoti 100 eksemplāri. 

4. Noteikt, ka pašvaldības prezentācijas vajadzībām tiek izmantoti 200 

eksemplāri. 

 

 

13/13. 
Par  naudas balvas piešķiršanu [dzēsts]   

Ziņo: S.Strausa  
Tiek dots vārds: 

 2020.gada  2.janvārī  Mālpils novada  iedzīvotāja  [dzēsts]  svinēs 106 gadu 

dzīves jubileju. Par līdzdalību novada kultūras dzīvē, Latvijas 100gades pasākumos 

un ieguldījumu Mālpils  novada  vārda  atpazīstamībā, 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
 1. Pasniegt naudas balvu 106 EUR (viens simts seši euro) apmērā pēc nodokļa 

nomaksas Mālpils novada iedzīvotājai [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētā 

dzīves vietas adrese: Kalna iela 10, Mālpils, Mālpils novads, 106 gadu  dzīves jubilejā. 

 

13/14. 
Par  likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

 Saeima 1.lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” un 2019.gada 7.novembrī ir izveidojusi Administratīvi 

teritoriālās reformas  komisiju, kura  savā  2019.gada 25.novembra  vēstulē  

Nr.11.9/19-1-13/19  ir aicinājusi visas pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes 

lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

līdz 2019.gada 18.decembrim. 

 Saeima 2019.gada 21.martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi 

teritoriālo reformu, nolēmusi turpināt 1998.gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz  

2021.gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar 

vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju 

izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus 

pakalpojumus par samērīgām izmaksām.  

 2019.gada 21.marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc 

konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un 

konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu 

izstrādā un līdz 2019.gada 1.decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā 

norādītajiem punktiem sagatavotu likumprojektu. 

Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome), izvērtējot likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” (turpmāk tekstā – ATL), konstatē 

un secina, ka: 
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 [1] Izstrādājot ATL  jāņem vērā Mālpils novada iedzīvotāju viedoklis un 

attieksme pret gaidāmo reformu.  

Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pants nosaka, ka vietējās varas teritoriju 

robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo 

varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. 

Nolūkā noskaidrot Mālpils novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) virzīto teritoriālās reformas 

modeli, Mālpils novada dome 2019.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.7/8 “Par Mālpils 

novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”. Saskaņā ar norādīto lēmumu laika posmā 

no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 28.jūlijam Mālpils novadā tika organizēta 

iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamo Mālpils novada 

pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.  

Mālpils novada iedzīvotāji savu viedokli uz jautājumu “Vai Jūs esat par Mālpils 

novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?” varēja paust, 

aizpildot aptaujas anketas un balsojot. 

Kopumā  aptaujā  piedalījās  226 Mālpils novada pašvaldības iedzīvotāji jeb 

7,6 % no balsstiesīgajiem. 186  Mālpils novada pašvaldības iedzīvotāji nobalsoja 

“PAR”  Mālpils novada saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo 

teritoriju, “PRET” Mālpils novada saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju nobalsoja  40 novada iedzīvotāji. 

Aptaujas rezultāti pierāda Mālpils novada iedzīvotāju vēlmi saglabāt Mālpils 

novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju, proti, “PAR” novada 

saglabāšanu nobalsoja  82 % no novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā. 

No minētā ir redzams Mālpils novada pašvaldības iedzīvotāju kopumā negatīvais 

viedoklis pret gaidāmo reformu. 

No ATL un tiesību aktu pavadošajiem dokumentiem nav redzams, ka, izstrādājot 

likumprojektu, būtu izvērtētas pašvaldību iedzīvotāju intereses. 

[2] Par ATL ietekmi uz Mālpils novada pašvaldības teritorijas attīstību. 

Domes deputāti ir izvērtējuši ATL piedāvāto pašvaldību sadalījumu, tajā izvirzītos 

mērķus un tā ietekmi attiecībā uz Mālpils novada pašvaldības teritorijas attīstību 

turpmākajos gados. 

Dome uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir ievērot vietējo 

iedzīvotāju intereses, jo reforma būtiski ietekmēs dažādas iedzīvotāju dzīves 

organizācijas jomas (tai skaitā veselība, izglītība, mobilitāte, zemes resursu pārvaldība 

u.c.). Nosakot Mālpils novada pievienošanu Siguldas novadam, kurā ir citas galvenās 

prioritātes un vajadzības, pastāv ievērojams risks, ka tiks kavēta Mālpils novada 

teritorijas turpmākā izaugsme, jo tiks mainīti pašreizējās Mālpils novada teritorijas 

attīstības un investīciju plānā noteiktie prioritārie mērķi, noteiktu finansējuma summu 

novirzot citas teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, it sevišķi novirzot finanšu līdzekļus 

Siguldas, kā novada centra attīstībai. 

Dome atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības viedokli, ka ir jāturpina darbu pie 

administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai 

skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju un finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī 

vietējo pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā: 

1) noskaidrojot, kuras funkcijas pietiekami nenodrošina esošā struktūra; 
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2) izvērtējot, vai šo funkciju veikšanai sadarbība nav ieteicamāka par 

apvienošanu; 

3) izstrādājot vēlamos vietējo pašvaldību kritērijus, ievērojot apriņķiem 

nododamās funkcijas; 

4) atbalstot pašvaldību brīvprātīgu apvienošanos, ja tā sekmē sociāli ekonomisko 

jautājumu risināšanu, organizējot pilnvērtīgas konsultācijas ar iedzīvotājiem.  

Domes ieskatā atsevišķas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā uzskaitītās 

pašvaldību funkcijas nododamas reģionālajām (apriņķa)  pašvaldībām, proti, izglītība, 

veselības aizsardzība. Dome uzskata, ka pašvaldību funkcijas būtu sadalāmas starp 

apriņķa  pašvaldību un vietējām pašvaldībām tā, lai vietējās pašvaldības veiktu 

iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamās funkcijas, savukārt reģionālās pašvaldības 

finansiāli ietilpīgas funkcijas, kuras īstenojamas lielākā teritorijā, pie tam lielākā 

teritorijā, nekā to paredz ATL. 

Dome uzskata, mērķis- radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novada 

pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, 

apvienojot vairākas pašvaldības, nav realizējams, jo uz šo brīdi ir redzams, ka 

mazākām pašvaldībām ir ciešāka saskarsme ar tās administratīvajā teritorijā 

esošajiem iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu labāka īstenošana. Mainot pašvaldību 

administratīvo teritoriju robežas, novada centrs būs attālināts no tiem iedzīvotājiem, 

kuri dzīvo tālākajās novada teritorijās, tādējādi netiks ievērots princips “Tuvāk 

iedzīvotājam”. 

[3] Par ATL 6.pantu. 

Dome konstatē, ka, izņemot tādu ATL 6.panta 2. punktā noteikto neobjektīvo 

kritēriju, ka novada teritorijā ir jābūt valsts attīstības plānošanas dokumentos 

(reģionālās politikas pamatnostādnēs vai nacionālajā attīstības plānā) noteiktam 

reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centram, kur pie tam no šī kritērija izpildes 

ATL ir izdarītas atkāpes gan attiecībā uz Pierīgas novadiem, gan attiecībā uz 

atsevišķiem citiem jaunveidojamajiem novadiem, Mālpils novada pašvaldība atbilst 

visiem pārējiem ATL 6.pantā noteiktajiem novada izveidošanas kritērijiem, proti: 

1) teritorija ir ģeogrāfiski vienota. 

Mālpils novada pašvaldības teritorija ir ģeogrāfiski vienota. 

2) iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība, un pašvaldībai ir spēja 

teritorijai piesaistīt nozīmīgas investīcijas. 

Mālpils novada pašvaldības teritorijā ir iespējama ilgtspējīga teritorijas 

ekonomiskā attīstība, un Mālpils novada pašvaldība spēj teritorijai piesaistīt 

nozīmīgas, ar pašvaldības teritoriju un nepieciešamību samērīgas investīcijas. 

3) iespējams izveidot efektīvu izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo 

pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī komunālās 

saimniecības tīklu. 

Mālpils novada pašvaldības teritorijā jau šobrīd darbojas efektīvs izglītības, 

kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīkls, sabiedriskā 

transporta un ceļu tīkls, kā arī komunālās saimniecības tīkls. Kā jau tas iepriekš 

norādīts, tad šo tīklu nevar uzlabot ar ATL pašvaldību modeļa ieviešanu, bet var 

uzlabot tikai ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu valsts un 
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pašvaldību funkciju un finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo pašvaldību 

sadarbību apriņķa mērogā. 

4) ir pietiekams skolēnu skaits vismaz vienai perspektīvai vidusskolai. 

Mālpils novada pašvaldībā šobrīd darbojas viena vidusskola - Mālpils  novada 

vidusskola, ar kopējo skolēnu skaitu  355.  Pēc  Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 

Mālpils  novadā  tiek  saglabāta vispārizglītojošā vidusskola arī  pēc administratīvi  

teritoriālās reformas. 

5) teritorija ir optimāli izveidota, lai pašvaldība var patstāvīgi nodrošināt tai 

likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja likumos noteikts 

citādāk. 

Mālpils novada pašvaldības teritorija ir optimāli izveidota un Mālpils novada 

pašvaldība var patstāvīgi nodrošināt tai likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, 

izņemot gadījumus, ja likumos noteikts citādāk.  

Domes ieskatā ATL 6.pantā noteiktie novadu izveidošanas kritēriji būtu 

precizējami, izslēdzot deklaratīvus kritērijus, kā, piemēram, “ir pietiekams skolēnu 

skaits vismaz vienai perspektīvai vidusskolai”.  Dome vēlas norādīt, ka to, vai izglītības 

iestāde ir perspektīva, nosaka ne tikai skolēnu skaits izglītības iestādē, bet arī 

īstenojamās izglītības kvalitāte, kā arī izglītības iestādes materiāltehniskā bāze. 

Termins – “pietiekams skolēnu skaits” likumprojektā nav konkretizēts, tādejādi radot 

iespējas tā dažādai tulkošanai un attiecīgi arī piemērošanai. Dome uzskata, ka, 

nosakot novadu izveidošanas kritēriju, būtu ievērojama konsekvence, proti, ja Pierīgas 

novados ir noteikts minimālais iedzīvotāju skaits, tad tādi paši nosacījumi būtu 

attiecināmi arī uz citiem novadiem. 

[4] Par ATL pārejas noteikumu 21.punktu. 

Dome, konstatē, ka ATL pārejas noteikumu 21.punkts pārkāpj likuma “Par 

pašvaldībām” 3.pantā nostiprināto pašvaldību pārvaldības principu, ka vietējā 

pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās 

izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 

šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. 

Domes ieskatā ATL pārejas noteikumu 21.punkta piemērošana apdraud: 

1) pašvaldības budžeta pieņemšanu (pašvaldība nevar plānot savus 

ieņēmumus); 

2)būtiski ietekmē pašvaldības darbību iedzīvotāju interesēs, jo tiek  

ierobežotas Domes iespējas pieņemt lēmumus; 

3) apdraud uzsākto investīciju projektu turpināšanu un ieviešanu; 

4) veidojas situācija, ka lēmumus attiecībā uz vienas pašvaldības darbību 

(teritoriju) pieņems citas pašvaldības domes priekšsēdētājs, neskatoties uz to, ka 

pēdējais šajā teritorijā nemaz nav ievēlēts un nepārstāv attiecīgās teritorijas iedzīvotāju 

intereses, bet gan citas teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Vadoties un pamatojoties uz norādīto, papildus pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 3. un 12.pantu, 21.panta otro daļu, 
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Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 

esošajā redakcijā. 

2. Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju turpināt darbu pie 

administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga valsts un pašvaldību 

funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu 

apriņķiem. 

 
  
 

Sēdes vadītāja                               S.Strausa 
 

Protokoliste                               J.Dinka 

 

 

 


