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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2019.gada 27.novembrī                                                                                         Nr.12 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.16:20 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par izmaiņām novada domes deputātu sastāvā. 

2. Par izmaiņām novada domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvā. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

4. Par sociālā dzīvokļa statusa un īres maksas noteikšanu. 

5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi. 

8. Par cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

9. Par ERGO Insuarance SE Latvijas filiāles iesnieguma izskatīšanu. 

10. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei. 

11. Par Siguldas novada ID karšu programmas piedāvājumu. 

12. Par pamatlīdzekļa un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

13. Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils kultūras centrā. 

14. Par novada domes transporta izmantošanu. 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
Sēdē piedalās:  
Deputāti –  L.Amerika, V.Mihelsons, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, J.Paulovičs,  
                   P.Ozoliņš, M.Pudelis  
 
Nav ieradušies: A.Lielmežs (slimības dēļ) 
 
Administrācijas darbinieki –  A.Bukovskis 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 
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Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1(vienu) jautājumu. 
 
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, J.Paulovičs, 
E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
 

1. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu sarakstā. 
 
 
 
  

12/1. 

Par  izmaiņām novada domes deputātu sastāvā  

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds:    

 
Ar Mālpils novada domes 2019.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.11/1,  

pamatojoties   uz  personisku  rakstveida  iesniegumu,  pirms  termiņa  tika  izbeigtas 

Jūlijas Eizenbergas deputāta  pilnvaras.  

Centrālās vēlēšanu komisijas 06.03.2013.apstiprinātā “Kārtība, kādā nosakāms 

deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā”  nosaka,  ka  novada  vēlēšanu komisija  

sēdē pieņem lēmumu  par  deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties  bijušā  

deputāta  vietā,  to  nosakot  pēc  vēlēšanu  rezultātu  aprēķināšanas  protokola. 

Mālpils novada vēlēšanu komisija  15.11.2019.  sēdē  Nr.5/2019  izskatīja  

jautājumu  par  deputāta  kandidātu, kurš uzaicināms  stāties bijušā  deputāta  vietā. 

Pamatojoties  uz  2017.gada 3.jūnija  pašvaldību  vēlēšanu  rezultātiem  Mālpils  novadā  

no deputātu  kandidāta  saraksta  “Mūsu  Mālpils” nākamais  kandidāts,  kurš  ieguvis  

lielāko  balsu  skaitu, ir  Antra Austriņa-Seņkāne. 14.11.2019. Mālpils  novada  domē  

reģistrēts  A.Austriņas-Seņkānes  13.11.2019. iesniegums ar  atteikumu  stāties 

deputāta vietā, kura  pilnvaras  izbeigušās. Nākamais  kandidāts,  kurš  ieguvis  lielāko  

balsu  skaitu, ir  Mārtiņš  Pudelis.  M.Pudelis  atsaucās  mutiskam  uzaicinājumam  un  

13.11.2019. rakstveidā  apliecina,  ka  piekrīt  veikt  Mālpils  novada  domes  deputāta  

pienākumus. 

Pamatojoties  uz  Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma  

43.pantu:   

 
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, J.Paulovičs, 
E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Noteikt  Mārtiņu Pudeli, personas kods [dzēsts], par  Mālpils  novada  domes  

deputātu  no  saraksta  “Mūsu  Mālpils”. 
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12/2. 
Par  izmaiņām  novada domes pastāvīgo komiteju  un  komisiju sastāvā    

Ziņo: S.Strausa    
Tiek dots vārds:   
 
 Pamatojoties uz izmaiņām novada domes deputātu  sastāvā  un  uz  likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 24.punktu un Mālpils novada 
pašvaldības  nolikumu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, J.Paulovičs, 
E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Ievēlēt Mārtiņu Pudeli  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  un   
Finanšu  komitejas sastāvā. 

   2. Ievēlēt Mārtiņu Pudeli Administratīvo lietu komisijas sastāvā.   
 
 
  

12/3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

2019.gada 23.oktobrī Mālpils novada domē saņemts [dzēsts] iesniegums, 

(reģ.Nr.19/1335-S), ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā 

otrās grupas invalīdam par nekustamo īpašumu adresē: Nākotnes iela 6-16, Mālpils, 

Mālpils novads. Uzrādīta Invalīda apliecība Nr.1451776 ar derīguma termiņu līdz  

19.10.2024.  

Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  Saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvārī apstiprināto Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa  atvieglojumu piešķiršanu”  2.2.1.punktu,    

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt otrās grupas invalīdam [dzēsts], personas kods [dzēsts], nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā, deklarētās dzīvesvietas adrese: 

Nākotnes iela 6-16, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152,  par  dzīvokļa īpašumu adresē: 

Nākotnes iela 6-6, Mālpils, Mālpils novads, sākot  ar  2019.gada 1.novembri  līdz  

2024.gada oktobrim (ieskaitot). 
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12/4. 

Par  sociālā dzīvokļa statusa  noteikšanu un īres maksas  noteikšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada domes īpašumā ir dzīvoklis Nr.2 „Brūnās”, Mālpils novadā. 

Minēto dzīvokli īrē sociāli mazaizsargāta persona [dzēsts], personas kods [dzēsts]. 

[dzēsts] ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona. 

2019.gada 11.novembrī Mālpils novada domē tika saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.19/1405-S), kurā  tiek  lūgts  noteikt  dzīvoklim  Nr.2, „Brūnās”, Mālpils novadā, 

sociālā  dzīvokļa  statusu. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa 

statusu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, un, ka sociālā 

dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli 

maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt 

sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta 

noteikumos paredzēto normu. 

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.2, „Brūnās”, Mālpils novadā. 

 2. Noteikt sociālā  dzīvokļa  Nr.2, „Brūnās”, Mālpils novadā, īres maksu 0,10 

EUR/m2  mēnesī. 

 

 

 

12/5. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 

tajā  skaitā  sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā 

atrodas  dzīvojamais  fonds. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, nešķirotu  sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu 

atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 
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šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un likuma 39.panta 12 daļu, nosaka, ka ja 

līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj 

apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu. 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2.punktu, maksu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka pašvaldība ar 

savu lēmumu.  

2019.gada 30.aprīlī  Mālpils novada dome  noslēgusi  līgumu  ar  SIA „JUMIS” 

„Par sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu  Mālpils novadā”  (iepirkuma   identifikācijas  

Nr.MND/2019/2). Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „JUMIS” nodrošina sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā.  

2019.gada  19.novembrī  Mālpils  novada  domē  saņemts  Siguldas  pilsētas  

SIA “JUMIS” iesniegums Nr.1-6/98  „Par atkritumu apsaimniekošanas  maksu  

2020.gadā” (reģ.Nr.19/1433-S). Iesniegumā norādīts, ka  2018 gada 28.novembrī 

Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijas  padome  ir  apstiprinājusi  jaunu  

Sia „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kurš stāsies spēkā  

2020.gada 1.janvārī.  Saistībā  ar minēto  Sia „Getliņi EKO” tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu, sākot no 2020.gada 1.janvāra, būs 60,81 EUR/tonnā,  

līdzšinējo  58,12 EUR/tonnā  vietā.  

 Iesniedzējs norāda, ka izklāstītie apstākļi rada papildus izmaksas Iesniedzējam, 

izmaksu rašanos un apmērus Iesniedzējam nav iespējas ietekmēt, līdz ar to 

Iesniedzējs  lūdz  izskatīt  un  apstiprināt  jauno  sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanas  

tarifu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un noteikt jaunu maksu 

par  atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un valdītājiem Mālpils novada 

pašvaldības teritorijā.  

Pamatojoties  uz  Atkritumu  apsaimniekošanas likuma  39.panta  pirmo  daļu  un 

12 daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikuma „Nodokļa likmes par atkritumu 

apglabāšanu no 2020.gada 1.janvāra” sadaļas: Sadzīves atkritumu un ražošanas 

atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus 

likme no 2020.gada 1.janvāra  ir  50.00 EUR, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu un Mālpils novada domes 28.09.2011. 

Saistošo noteikumu  Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  Mālpils novadā”  

5.2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada 

pašvaldības teritorijā  16,21 EUR/m³  bez PVN, ko  veido:  
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   1.1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko  veic  pirms  atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu – 8,30 EUR/m³  bez PVN; 

   1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  apstiprinātais tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu  atkritumu poligonā  “Getliņi”, tajā skaitā dabas 

resursu nodoklis ” – 7,91 EUR/m³ bez PVN.  

2.  Lēmums stājas spēkā  ar  2020.gada 1.janvāri. 

 3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils 

Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv  un  izlikt redzamā vietā Mālpils novada 

pašvaldības  administrācijas  ēkā. 

 

 

12/6. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds:    

 

1. Mālpils novada domē 2019.gada 22.novembrī saņemts (reģ.Nr.19/1449-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Egīla Krafta, 

sertifikāta Nr.BA 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā  īpašuma 

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

sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu 

un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 9.apakšpunktu, 2006.gada 

20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr.496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16.punkta 

pirmo apakšpunktu un 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Egīla Krafta, sertifikāta Nr.BA381, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Bitītes”, Mālpils novads, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu  8074 005 0024, sadalei. 

1.2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0648, platību 0.86 ha, un uz tā dzīvojamajai mājai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0024 001 un palīgbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 

0024 002, 8074 005 0024 003, 8074 005 0024 004, 8074 005 0024 005, 8074 005 

0024 006, mainīt adresi no “Bitītes”, Sidgunda, Mālpils novads, uz Bišu iela 6, 

Sidgunda, Mālpils novads. 

http://www.malpils.lv/
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1.3. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 8074 005 0648, platību 0.86 

ha, noteikt lietošanas mērķi: 

   3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) – 0.20 ha; 

   3.2.pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) – 

0.66 ha. 

1.4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0649, platību 0.04 ha,  piešķirt nosaukumu  I-32 Bišu iela, 

Sidgunda, Mālpils novads. 

1.5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0649, platību 0.04 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 

1101) - 0.04 ha.   

1.6. Īpašuma paliekošajai daļai, sastāvošai no zemes vienībai Nr.3 ar  

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0650, platību 4.20 ha, kas ir īpašuma 

paliekošā daļa, saglabāt  nosaukumu  “Bitītes”, Mālpils novads. 

1.7. Zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 1050, 

platību 4.20 ha, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)  - 4.20 ha. 

 

 

2. Mālpils novada domē 2019.gada 22.novembrī saņemts (reģ.Nr.19/1450-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Egīla Krafta, 

sertifikāta Nr. BA 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts  nekustamā  īpašuma 

“Dzintari”, Mālpils novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0119, 

sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 2016.gada  2.augusta  

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

26.punktu un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 

plānojumu, Ministru kabineta noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 2.punkta  

9.apakšpunktu, 2006.gada  20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr.496  „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas kārtība” 2.punktu, 4.punktu,16.punkta pirmo apakšpunktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Egīla Krafta, sertifikāta Nr.BA381, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Dzintari”, Mālpils novads, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu  8074 003 0119, sadalei. 

2.2. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1044, 

platību 0.6 ha, kura ir sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, un uz tās esošajām 

būvēm saglabāt adresi: Nākotnes iela 9, Mālpils, Mālpils novads  

2.3. Zemes vienībai Nr.1 ar  pirmsreģistrēto  kadastra  8074 003 1044, platību 

0.6 ha, noteikt lietošanas mērķus: 

   2.3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) - 0.12 ha; 
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   2.3.2.pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) – 

0.48 ha. 

2.4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 1045, platību 0.6 ha,  piešķirt adresi: Nākotnes iela 7, Mālpils, 

Mālpils novads. 

2.5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1045, platību 0.6 ha, noteikt lietošanas mērķi:  

   2.5.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) - 0.12 ha; 

   2.5.2.pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) – 

0.48 ha. 

2.6. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1046, platību 0.7 ha, piešķirt adresi  Vecpils iela 4, Mālpils 

novads. 

2.7. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1046, platību 0.7 ha, noteikt lietošanas mērķi - dabas pamatnes, 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa (NĪLM kods 0501) - 0.7 ha. 

2.8.  Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu “Dzintari”, Mālpils novads. 

 

 

3. Mālpils novada domē 2019.gada 22.novembrī saņemts (reģ.Nr.19/1451-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Egīla Krafta, 

sertifikāta Nr. BA 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamo  īpašumu 

“Gulbīši”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 289, un 

“Avotkalns”, Mālpils novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 

0564, robežu pārkārtošanai. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  2016.gada 2.augusta  

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

26.punktu un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 

plānojumu,  Ministru kabineta noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 2.punkta  

9.apakšpunktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu  Nr.496  „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas kārtība”  2.punktu, 4.punktu,16.punkta pirmo apakšpunktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

3.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Egīla Krafta, sertifikāta Nr.BA381, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Gulbīši”, Mālpils novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 289  un “Avotkalns”, Mālpils novads, 

zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0564, robežu pārkārtošanai. 

3.2. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 0289, 

platību 1.7706 ha, piešķirt adresi: Gulbīši, Mālpils, Mālpils novads  

3.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 8074 003 0289, platību 

1.7706 ha, noteikt lietošanas mērķus: 
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   3.3.1. Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) – 1.6506 ha; 

   3.3.2. pārējo  sabiedriskās  nozīmes  objektu  apbūve   (NĪLM kods 0908) – 

0.12 ha. 

3.4. Nekustamā īpašuma “Avotkalns” zemes vienībai Nr.2 ar  pirmsreģistrēto 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0564, platību 1.3294 ha,  piešķirt  adresi:  Vibrokas 

iela 5, Mālpils, Mālpils novads. 

3.5. Nekustamā īpašuma “Avotkalns” zemes vienībai Nr.2 ar  pirmsreģistrēto 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0564, platību 1.3294 ha  noteikt lietošanas mērķus:   

  3.5.1. neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (NĪLM kods 0700) – 

0.1200 ha; 

    3.5.2.pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem  (NĪLM kods 0502) -  

1.2094 ha. 

 
 

4. Mālpils novada domē 2019.gada 25.novembrī saņemts (reģ.Nr.19/1462-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Reiņa Anģēna, 

sertifikāta Nr.CA0024, izstrādātais zemes ierīcības projekts  pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr. 8074 003 0283 zemes vienības ar  kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0283, ar adresi Jaunā iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, sadalei, 

atdalot zemes gabalu ar platību 0.0053 ha, kurš nepieciešams publiskas 

infrastruktūras objekta - ielas izbūvei, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. 

Pamatojoties  uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu 

un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 2.punkta  9.apakšpunktu, 2006.gada 

20.jūnija  Ministru kabineta  noteikumu  Nr.496 „Nekustamā  īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16.punkta 

pirmo apakšpunktu un 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

4.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr.CA0024, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.8074 003 0283, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu  8074 003 0289, ar adresi: Jaunā iela 5A, Mālpils, 

Mālpils novads, sadalei, atdalot zemes gabalu ar platību 0.0053 ha, kurš nepieciešams 

publiskas infrastruktūras objekta - ielas izbūvei. 

4.2. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 

1053, platību 0.1227 ha, kura ir sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, saglabāt 

adresi: Jaunā iela 5 A, Mālpils, Mālpils novads.  

4.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 8074 003 1053, platību 

0.1227 ha, saglabāt lietošanas mērķi: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve NĪLM kods (0702) - 0.1227 ha. 
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4.4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1054, platību 0.0053 ha piešķirt nosaukumu Krasta iela, 

Mālpils novads. 

4.5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1054, platību 0.0053 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLM kods 1101) - 0.0053 ha.   

 

 

 

12/7. 

Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds:    

 

Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros plānota projekta pieteikuma iesniegšana Lauku 

atbalsta dienestā par grants ceļu pārbūvi novadā. Lai sagatavotu projekta pieteikumu, 

notikušas divas apspriedes ar uzņēmējiem un lauksaimniekiem, veiktas iepirkumu 

procedūras projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības, kā arī ceļu pārbūves 

veicēju atlasei. Iepirkumu rezultātā noteiktas plānotās projekta izmaksas. Projektā 

plānota grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde pārbūve 3,78 km garā posmā, kā arī grants 

ceļa Ozolāji - Mieriņi pārbūve 2,67km garā posmā. Kopējās projekta izmaksas plānotas 

500 195,38 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz sniegto informāciju par dalību Lauku attīstības programmas 

2014.- 2020.gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” un pašvaldības ceļu bez cietā seguma posmiem, kas izvirzīti pārbūvei, 

un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 “Valsts 

un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu  atjaunošana  lauku  apvidos”  atklātu  projektu  iesniegumu  konkursu  veidā” 

8., 9., 10.punktu un 18.3.apakšpunktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta (turpmāk – Atbalsts) 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu 

“Grants ceļu posmu pārbūve Mālpils novadā”.  

2. Apstiprināt Projekta kopējo finansējumu 500 195,38 EUR (pieci simts tūkstoši 

simts deviņdesmit pieci euro 38 centi), no kura Atbalsta apmērs ir 440 000 EUR (četri 

simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums ir 48 888,89 

EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simts astoņdesmit astoņi euro 89 centi), 

neattiecināmās izmaksas, kas tiks segtas no pašvaldības līdzekļiem ir 11 306,50 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši trīs simts seši euro 50 centi). 
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3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu 

pilnā apmērā no Projekta kopējām izmaksām, nepieciešamības gadījumā ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Bukovskim. 

 

 

 

12/8. 

Par  cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa  

Tiek dots vārds:    

 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 29.augustā saņemti SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles “Meža konsultāciju 

pakalpojumu centrs” Cēsu nodaļas Vecākās mežsaimniecības konsultantes Lailas 

Šestakovskas veiktie novērtējumi  meža cirsmām,  kuras atrodas Domei piederošajā 

nekustamajā īpašumā  “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 004 0040.  

Dome atzīst, ka būtu  lietderīgi  3 meža cirsmas atsavināt, pārdodot tās izsolē, jo 

saskaņā ar meža apsaimniekošanas plāniem cirsmās pieļaujama kailcirte. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu; 4.panta pirmo un otro daļu; 6.panta otro un 

trešo daļu; 8.panta ceturto daļu; 9.panta trešo daļu; 10.panta otro daļu; 13.pantu un 

15.pantu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli  3 (trīs) meža cirsmas saskaņā 

ar sarakstu izsoles noteikumos, kuras atrodas Mālpils novada domei piederošajā 

nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Mālpils novads, ar  kadastra  Nr.8074 004 0010. 

2.2. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākumcenu 27 000 EUR 

(divdesmit septiņi tūkstoši euro). 

2.3. Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteikumus (pielikumā).  

2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt meža cirsmu 

izsoli. 

2.5. Paziņojumu par meža cirsmu izsoli publicēt laikrakstā  “Latvijas Vēstnesis”, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.malpils.lv . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malpils.lv/


12 
 

12/9. 

Par  ERGO Insuarance SE Latvijas filiāles  iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa   

Tiek dots vārds:   

 

Mālpils novada domē (turpmāk – dome) 2019.gada 17.oktobrī saņemts ERGO 

Insurance SE Latvijas filiāles iesniegums (reģ.Nr.19/1293-S) par telpu nomas līguma 

termiņa pagarināšanu. 

Dome konstatē, ka 29.12.2014. ir noslēgts Telpu  nomas līgums Nr.4_15/2.4./L 

par  telpām Nākotnes ielā 1, Mālpils,  ar kopējo platību 13,10 m2, līgums pagarināts  

līdz  2019.gada 31.decembrim, nomas maksa noteikta 1,25 EUR/mēnesī par 1 m2.  

2017.gada jūlijā pēc domes pasūtījuma SIA “Sīlma” veikusi nedzīvojamo telpu 

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, (turpmāk – Īpašums) nomas maksas 

novērtējumu. Īpašuma novērtējumu veicis vērtētāja asistents Rinalds Sīlis un 

sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Dace Baltruma. Saskaņā ar SIA “Sīlma” 

sniegto novērtējumu (24.07.2017.), nedzīvojamo telpu nomas maksas tirgus vērtība 

atbilstoši situācijai Īpašumā 2017.gada 19.jūlijā aprēķināta 2 EUR/m2 bez PVN, kur 

nav iekļauti komunālie maksājumi – ūdens, kanalizācija, apsardze, apkure, atkritumu 

izvešana u.c. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt 

attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam 

nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot 

nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Pagarinot nomas līgumu, ir jāievēro, ka nekustamā īpašuma nomas līguma 

kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”  6.1 panta pirmajā daļā noteikto termiņu - 

30 gadus. 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmajā prim daļā noteikto, publiskas 

personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata 

un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

Dome konstatē, ka ERGO Insurance SE Latvijas filiāle līdz šim ir labticīgi pildījusi 

29.12.2014. noslēgtā Telpu nomas līguma noteikumus un regulāri veikusi visus 

nepieciešamos maksājumus, un atzīst, ka  ir  lietderīgi  pagarināt  nomas  līgumu  uz  

5 (pieciem) gadiem, paredzot  nomas  maksas  pārskatīšanu normatīvajos aktos  

noteiktajā kārtībā. 

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

14.panta pirmās   daļas 2.punktu  un  otrās  daļas   3.punktu,  21.panta  pirmās  daļas 

14.punkta  b) apakšpunktu, 77.pantu, kā arī „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
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mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1 pantu un 20.02.2018. MK  noteikumu 

Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 18.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt 2014.gada 29.decembrī noslēgto Telpu nomas līgumu ar „ERGO 

Insurance” SE Latvijas filiāli par Telpas Nr.211, kas atrodas Domes administratīvajā 

ēkā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, telpas kopplatība 13.1 m2, nomu  līdz  2024.gada 

31.decembrim, nomas  maksu  pārskatot  normatīvajos aktos  noteiktajā  kārtībā. 

2. Noteikt maksu par Telpas nomu mēnesī atbilstoši neatkarīga vērtētāja 

noteiktajai tirgus nomas maksai – 2.00 EUR apmērā par vienu telpas kvadrātmetru 

mēnesī. Papildus nomas maksai tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis, kāds ir 

noteikts spēkā esošajos Latvijas normatīvajos aktos. 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  par  komunālajiem pakalpojumiem 

un elektroenerģiju atbilstoši faktiskajām izmaksām, kā arī zemes nomas maksu un 

nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā. 

4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt Vienošanos par telpu nomas līguma 

pagarināšanu. 

 
 
 

12/10. 
Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē 2019.gada 31.oktobrī saņemta Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Finanšu pārvaldes vēstule 

(reģ.Nr.1369-S) par līguma slēgšanu par līdzfinansējuma apmaksu profesionālās 

ievirzes  izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē.   

Departaments  informē, ka  01.11.2012. stājušies spēkā Rīgas domes saistošie 

noteikumi Nr.188 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes 

izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Saskaņā  ar  Saistošo  noteikumu 4.punktu citu  pašvaldību administratīvajā  teritorijā  

dzīvesvietu  deklarējušiem izglītojamiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apgūst  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, līdzfinansējuma  

apmērs tiek  noteikts atbilstoši starp  pašvaldībām noslēgtajam līgumam. Ja  līgums 

par  līdzfinansējumu  ar  citu  pašvaldību  netiek  noslēgts, noteikto līdzfinansējumu  

sedz izglītojamā vecāki vai paši  izglītojamie. 

Rīgas  Vingrošanas  skolā  profesionālās  ievirzes izglītības programmu “Mākslas  

vingrošana” apgūst Mālpils novadā deklarēta izglītojamā. Aprēķinātais  

līdzfinansējuma  apmērs  ir  6,00 EUR mēnesī.  

        Pamatojoties  uz  28.06.2016. Ministru kabineta  noteikumiem Nr.418 “Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 
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pakalpojumiem”, Mālpils  novada pašvaldība  slēdz  līgumus  par  savstarpējo  norēķinu 

kārtību  par  citu  pašvaldību vispārējo  izglītības  iestāžu  sniegtajiem  pakalpojumiem     

Mālpils novada administratīvajā teritorijā  deklarētajiem  iedzīvotājiem, 

  

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Neslēgt  līgumu  ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 

par līdzfinansējuma apmaksu profesionālās ievirzes  izglītības programmas apguvei 

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Rīgas Vingrošanas skola. 

 

 

 

 

12/11. 
Par Siguldas novada ID karšu programmas piedāvājumu 

Ziņo: S.Strausa  
Tiek dots vārds: 

        Lai  attīstītu Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu programmu, paplašinātu 

uzņēmēju lojālo klientu loku, nodrošinot atlaižu pieejamību ne tikai novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, Siguldas novada 

Uzņēmēju foruma laikā  nolemts uzsākt ID karšu programmas paplašināšanas 

projektu. No 2020.gada ID kartes ar individuālu dizainu un pielāgotu lojalitātes 

programmas pakalpojumu klāstu tiks izsniegtas arī Mālpils un Krimuldas novadu 

iedzīvotājiem. 

ID kartes priekšrocības veido divi bloki – pašvaldības un uzņēmēju piedāvātais. 

Uzņēmēju atlaides būs pieejamas vienoti visu novadu iedzīvotājiem, taču pašvaldību  

piedāvātais pakalpojumu klāsts būs pieejamas tikai  tā novada ietvaros, kur iedzīvotājs 

deklarējies. Kartēm būs viena funkcionalitāte, bet atšķirīgi dizaini. Mālpils  un 

Krimuldas  novadā  būs pieejamas kartes ar  novada  dabas skatu, kā arī oranžā  

“Sigulda aizrauj!” karte, kuras no nākamā  gada pēc  izvēles  varēs  saņemt katras  

pašvaldības  norādītajos  klientu  apkalpošanas punktos. 

Šobrīd  ar ID  karti pieejami vairāk nekā 220 pakalpojumi un preces ar atlaidēm 

pie  vairāk nekā 150 uzņēmumiem ne tikai Siguldas novadā, bet  arī  citviet.  

 

Dome atklāti balsojot ar 6 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, J.Paulovičs, T.Stašāns, 
E.Junga-Ķēniņa, M.Pudelis, S.Strausa), 1(vienu) balsi “atturas” (V.Mihelsons), 
NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Siguldas novada iniciatīvu paplašināt identifikācijas karšu projektu, 

izsniedzot tās Mālpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar Siguldas novada domi. 

3. Izstrādāt identifikācijas karšu izsniegšanas kārtību. 
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12/12. 
Par  pamatlīdzekļa un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

Ziņo: S.Strausa    
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē  2019.gada 19.novembrī ir saņemts pašvaldības aģentūras 

“Mālpils sociālais  dienests” iesniegums (reģ. Nr.19/1434-S) ar  lūgumu nodot Mālpils 

sociālās aprūpes centram Mālpils novada domes pamatlīdzekli (ledusskapi) un 

mazvērtīgo  inventāru (skat. tabulā). 

       Pamatojoties uz pašvaldības nolikumu “Mālpils novada pašvaldības vienotās 

grāmatvedības politika”, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
         Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais dienests”: 

1.Pamatlīdzekli - Ledusskapis Snaige CD, inventāra nr.1.0739, atlikusī vērtība 

208,96 EUR ; 

2. Mazvērtīgo  inventāru: 

N.p.k. 
Nosaukums Skaits (gab.) Inventāra Nr. 

 Uzskaites 

vērtība EUR 

2.1. Koka krēsli 8 1.21614100-6 0,00 

2.2. Galdi 3 1.21612163-2 0,00 

2.3. Koka soli 2 2.21619705 297,65 

2.4. Bļodiņas 72 1.21610792 0,00 

2.5. Kausi 3 2.21613882 0,00 

2.6. Virtuves naži 5 2.21612128 0,00 

2.7. Caurduris 3 2.21611126 0,00 

2.8. Katliņš 1 2.21611872 0,00 

2.9. Koka dēlītis 2 2.21611835 11,36 

2.10. Stikla krūzītes 6 2.21611848 4,51 

 

 

12/13. 
Par  Ziemassvētku  tirdziņa  rīkošanu  Mālpils kultūras centrā 

Ziņo: S.Strausa  
Tiek dots vārds: 

   Novada domē 19.11.2019. ir saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes 

Priekules  iesniegums (reģ. Nr.19/1436-S) ar  lūgumu  atļaut  rīkot  Ziemassvētku 

tirdziņu   Mālpils  kultūras  centrā  2019.gada 14.decembrī. 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
 1. Atļaut  rīkot   Ziemassvētku  tirdziņu  Mālpils  kultūras  centra  telpās  2019.gada 

14.decembrī. 
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12/14. 
Par novada domes transporta izmantošanu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

2019.gada  20.novembrī  Mālpils novada domē  saņemts  biedrības “Notici sev!” 

un Mālpils ev.luteriskās baznīcas mācītāja E.Rumjanceva iesniegums 

(reģ.Nr.19/1445-S) ar lūgumu piešķirt un apmaksāt transporta pakalpojumu (20-viet. 

skolēnu autobuss) 2019.gada 30.novembrī biedrības “Notici sev!” biedru un Mālpils 

evaņģēliski  luteriskās  baznīcas  svētdienas  skolas  bērnu  un  jauniešu  braucienam  

uz  Laternu  svētkiem  Āraišos, Amatas novadā. 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Atbalstīt biedrības “Notici sev!” biedru un Mālpils evaņģēliski luteriskās 

baznīcas svētdienas skolas bērnu un jauniešu  braucienu uz “Laternu svētkiem”. 

 2.  Apmaksāt  transporta  izdevumus no atbalsta  fonda  līdzekļiem. 

 

 

12/15. 
Par  izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu sarakstā 

Ziņo: S.Strausa    
Tiek dots vārds: 

Izvērtējot pašvaldības ceļu un ielu sarakstu tiek konstatēts, ka pašvaldībai 

piederošajai inženierbūvei C-58 Sidgunda – Ērmaņi – Bitītes ar kadastra apzīmējumu 

8074 005 0018 008, kura atrodas Mālpils novada  Sidgundas ciema teritorijā, ir noteikts 

pašvaldības ceļa statuss. Izvērtējot faktisko situāciju tiek konstatēts, ka būtu lietderīgi 

piešķirt augstāk minētajam ceļam ielas statusu, lai būtu iespējams nodrošināt adrešu 

atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 14.punkta prasībām  Sidgundas ciema teritorijā esošajiem īpašumiem.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, likuma “Par 

autoceļiem” 8.pantu, Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu  Nr.361 “Pašvaldību 

ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu, 
 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, 
J.Paulovičs, E.Junga-Ķēniņa,T.Stašāns, M.Pudelis, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Inženierbūvei ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0018 008 mainīt nosaukumu 

no  Pašvaldības autoceļš  Sidgunda - Ērmaņi - Bitītes  uz  Bišu iela. 

2.  Veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu sarakstos. 

3. Izmaiņas ceļu un ielu sarakstos reģistrēt Valsts zemes dienesta kadastra 

informācijas sistēmas datos. 

4. Izmaiņas ceļu un ielu sarakstos reģistrēt valsts akciju sabiedrībā "Latvijas 

Valsts ceļi". 
 

Sēdes vadītāja                       (paraksts)                                        S.Strausa 
 

Protokoliste                                             (paraksts)     J.Dinka 


