
 
 

MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr. 2 

P R O T O K O L S 
 
Mālpilī, Mālpils novadā        24.02.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par videoinformatīvo pakalpojumu iepirkumu.  
2. Par apkures problēmām. 
3. Pirkuma līgumu izskatīšana.  
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
5. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
6. Par pašvaldības zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām. 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību apvienošanu. 
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
9. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
10. Par nomas maksas apstiprināšanu SIA „Norma K” iznomātajām telpām. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 

14.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4 „Pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” apstiprināšanu. 

13. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 
16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Maksimālā maksa (tarifi) par 
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” apstiprināšanu. 

14. Par Mālpils novada mājas lapas nolikuma apstiprināšanu. 
15. Par informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” nolikuma apstiprināšanu. 
16. Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores apstiprināšanu. 
17. Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores deleģēšanu darbam 

Konsultatīvajā padomē.  
18. Par atļauju rīkot sniega skulptūru svētkus. 
19. Par pašvaldības policijas izmantoto automašīnu remonta apmaksu. 
20. Par amatpersonu (darbinieku) noteikšanu, kas apdrošināmas pret nelaimes 

gadījumiem. 
21. Par līdzdalību projektā „Darba iemaņu apmācības drošas vides izveidošanā”. 
22. Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu. 
23. Par administratīvās komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
24. Par domes komisijas locekļu darba samaksas noteikšanu. 
25. Par priekšsēdētāja komandējumu mācību vizītē. 
26. Par izmaiņām sporta kompleksa pakalpojumu izcenojumos. 
27. Par balvu piešķiršanu zemledus makšķerēšanas sacensību uzvarētājiem. 
28. Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2010.gada nolikuma 

apstiprināšanu. 
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2/1. 

Par videoinformatīvo pakalpojumu iepirkumu. 
 

2009.gada 2.martā Mālpils pagasta padome, pamatojoties uz Iepirkumu 
komisijas 18.02.2009. pieņemto lēmumu, noslēdza līgumu ar SIA „Televīzijas studija 
„TV Spektrs”” par videoinformatīvo pakalpojumu sniegšanu. Video informatīvo 
pakalpojumu kopējais apjoms šī līguma ietvaros ir līdz 9 999,00LVL bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Līgums ir spēkā līdz 2010.gada 28.februārim. 

2010.gadā šim pakalpojumam paredzēts 8300 LVL. 
2010.gada janvārī novada dome veica iedzīvotāju aptauju par Mālpils novada 

domes komunikāciju ar sabiedrību. Kopumā aptaujāti 190 iedzīvotāji. Anketā tika 
uzdoti jautājumi par visiem novada domes komunikāciju instrumentiem.  

Atbildot uz jautājumu - Kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par Mālpils 
novada domes aktualitātēm un sev interesējošiem jautājumiem? - 87% no 
aptaujātajiem iedzīvotājiem atbildējuši Informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”, 41% - 
novada domes mājas lapā, 22% - Mālpils televīzijā. 

Atbildot uz jautājumu - Vai Jūs skatāties „Mālpils televīziju”? - 57% atbildējuši 
NĒ, 41% atbildējuši JĀ. 

Raidījumu saturs un kvalitāte 14% no aptaujātajiem iedzīvotājiem apmierina, 
24% - daļēji apmierina, bet 15% neapmierina. 

Iedzīvotāji ierosina paildzināt televīzijas raidījumu garumu un uzlabot saturisko 
kvalitāti.  

 
Dome ņemot vērā augstāk minēto un noklausoties SIA „TV Spektrs” direktora 

J.Galviņa sniegto informāciju NOLĒMA: 
 
Uzdot Iepirkumu komisijai organizēt videoinformatīvā pakalpojuma iepirkumu. 
 
 

2/2. 
Par apkures problēmām. 

 
11.02.2010. novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.62) par apkures 

problēmām. 
15.02.2010. novada domē saņemts 137 novada iedzīvotāju iesniegums (reģ.Nr.66) 

ar lūgumu rast skaidrojumu par apkures dārdzību. 
15.02.2010. novada domē saņemts Nākotnes ielas 4 iedzīvotāju iesniegums, kurā 

pausta neapmierinātība ar siltumenerģijas piegādes kvalitāti un augstajiem šī 
pakalpojuma tarifiem. 

17.02.2010. jautājums par siltumenerģijas piegādes kvalitāti tika skatīts 
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, uz kuru bija ieradušies arī 13 iedzīvotāji 
un SIA „Norma K” valdes loceklis Raimonds Taranda. Iedzīvotāji izteica savu 
neapmierinātību par siltumenerģijas kvalitāti, slikto komunikāciju no uzņēmuma un tā 
vadītāja puses. R.Taranda katrai daudzdzīvokļu mājai ieteica ievēlēt energoatbildīgo 
personu, ar kuru varētu risināt katras konkrētas mājas problēmas.  

Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 
1. Uzdot SIA „Norma K” valdes loceklim R.Tarandam, saskaņojot ar mājas vecāko, 

apsekot visas daudzdzīvokļu mājas, noteikt katras mājas siltumapgādes problēmas 
un kopā ar māju iedzīvotājiem mēģināt rast risinājumu.  
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2. Uzdot SIA „Norma K” izstrādāt variantus, kā palielināt katlu mājas jaudu vismaz par 
2 megavatiem. Iespējamos risinājumus iesniegt izskatīšanai 17.03.2010. 
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

3. Uzdot SIA „Norma K” izpētīt attīstības projektu iespējas un piedalīties projektā, lai 
nomainītu visas vecās siltumtrases uz rūpnieciski izolētām siltumtrasēm. 

4. Uzdot SIA „Norma K” vadībai, kā namu apsaimniekotājam un pakalpojumu 
sniedzējam, uzlabot komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem. 

5. 17.03.2010. domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē skatīt jautājumu 
par līgumattiecībām ar SIA „First Malpils Power”. 

 
 

2/3. 
Pirkuma līguma izskatīšana. 

 
Izskatot Mālpils novada domē reģistrētos pirkuma līgumus un pamatojoties uz 

07.06.1994.g. MK noteikumiem Nr.110 „Kārtība, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības 
izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, dome NOLĒMA: 

 Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Tūjas”.  

 
 

2/4. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
 Mālpils novada domē 05.02.2010. reģistrēts iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu „Jaunbirznieki”, atdalot zemes gabalu 1,35 ha platībā. Dome,  
pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
11.12.2007. MK noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, 2006. 
gada 08. novembrī apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu NOLĒMA: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunbirznieki”, 3,23 ha kopplatībā,  

izstrādājot zemes ierīcības projektu.  
2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 

 
2/5. 

Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
 

Mālpils novada domē 2010. gada 01. februārī reģistrēts ( reģ. Nr.43) iesniegums, 
kurā tiek lūgts anulēt zemes nomas līgumu Nr.1260 ar Mālpils pašvaldību par zemes 
nomu Tālavu zemes nogabalā 4,4 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 005 0343, sakarā ar 
aktīvās saimnieciskās darbības izbeigšanu. 

2010.gada 12.februārī novada domē reģistrēts iesniegums (reģ.Nr.64), kurā tiek 
lūgts anulēt zemes nomas līgumu Nr.46/08 ar Mālpils pašvaldību par zemes nomu Gatera 
nogabalā 0,24ha platībā. 

2010.gada 12.februārī novada domē reģistrēts iesniegums (reģ.Nr.65), kurā tiek 
lūgts anulēt zemes nomas līgumu Nr.1166 ar Mālpils pašvaldību par zemes nomu Gatera 
nogabalā 0,12ha platībā. 

Dome NOLĒMA: 
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1. Anulēt zemes nomas līgumu Nr. 1260 par nekustamajā īpašumā „Tālavu zemes 

nogabals”, 4,4 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005 0343 nomu. 
 

 
2. Anulēt zemes nomas līgumu par nekustamajā īpašumā „Tehnikuma Mazdārziņi”, 0,24 

ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0259 nomu. 
3. Anulēt zemes nomas līgumu par nekustamajā īpašumā „Tehnikuma Mazdārziņi”, 0,12 

ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0259 nomu. 
 

 
 

2/6. 
Par pašvaldības zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām. 

 
Mālpils novada domē 2010. gada 12. februārī reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.63), 

kurā tiek lūgts iznomāt ar apbūves tiesībām pašvaldībai piederošu zemi 0,36 ha 
platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” ar kadastra Nr. 
8074 003 0250.   

  Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums ” 22. panta otro daļu un MK 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” trešās daļas 18. 
punktu un saskaņā ar 2008. gada 30. jūlija Mālpils pagasta padomes sēdē Nr. 13 
apstiprināto Mālpils teritorijas plānojumu, dome NOLĒMA: 

 
1. Piekrist iznomāt ar apbūves tiesībām uz 12. gadiem zemi 0,36 ha platībā, kas ir 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 
003 0250, sastāvoša no trīs zemes gabaliem 10,6 ha kopplatībā, sastāvā. 
Iznomātai zemes gabals atrodas uz nekustamā īpašuma „Tehnikuma 
mazdārziņi” otrā zemes gabala 3,92 ha platībā, kadastra Nr. 8074 003 0259.   

2. Izpildinstitūcijai slēgt zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz zemes 
gabalu 0,36 ha platībā, kas ir nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” 
sastāvdaļa. Zemes nomas līguma termiņu noteikt 12. gadi.    

 
 
 

2/7. 
Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu un zemes vienību apvienošanu. 
 

Mālpils novada domē saņemts SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādātais zemes 
ierīcības projekts nekustamo īpašumu „Pirts iela 6”, kadastra numurs 8074 003 0809, 
„Pirts iela 4”, kadastra Nr.8074 003 0860 un „Kastaņu iela 2A”, kadastra Nr.8074 003 
0862 sadalīšanai. Pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 86. „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas 
plānojumu un 2009. gada 03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi”, dome NOLĒMA: 

                                                            
1. Apstiprināt Mālpils novada domei, reģ. Nr.LV 90000048398, adrese Nākotnes iela 

1, Mālpils, Mālpils novads, piederošā nekustamā īpašuma „Pirts iela 6”, 0,1439 ha 
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      kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0809, SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu. 
1.1. Zemes vienībai Nr.1 – 0,1199 ha platībā, kadastra Nr.8074 003 0809 atstāt piešķirto 

adresi „Pirts iela 6”, Mālpils, Mālpils novads. 
1.2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības 

objektu apbūve – kods 0801. 
 
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pirts iela 4”, 0,047 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 
003 0860, SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu. 
2.1. Zemes vienībai Nr.2 – 0,0363 ha platībā, kadastra Nr.8074 003 0860 atstāt 

piešķirto adresi „Pirts iela 4”, Mālpils, Mālpils novads. 
2.2.  Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējā sabiedriskas 

nozīmes objektu apbūve – kods 0908. 
 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kastaņu iela 2A”, 0,117 ha kopplatībā, kadastra 

Nr.8074 003 0862, SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu. 

3.1. Zemes vienībai Nr.3 – 0,0951 ha platībā, kadastra Nr.8074 003 0862 atstāt 
piešķirto adresi „Kastaņu iela 2A”, Mālpils, Mālpils novads. 

3.2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības 
objektu apbūve – kods 0801. 

 
4. Apvienot Mālpils novada domei piederošo zemes vienību 0,024 ha platībā, kas 

tika atdalīta no nekustamā īpašuma „Pirts iela 6” un sastāda 240/6866 domājamās 
daļas, zemes vienību 0,0107 ha platībā, kas tika atdalīta no nekustamā īpašuma 
„Pirts iela 4” un sastāda 107/6866 domājamās daļas, zemes vienību 0,0219 ha 
platībā, kas tika atdalīta no nekustamā īpašuma „Kastaņu iela 2A” un Mālpils 
novada domei pastāvīgā lietošanā esošo zemes vienību 0,63 ha platībā, kadastra 
Nr.8074 003 0826 un sastāda 6300/6866 domājamās daļas, vienā nekustamajā 
kopīpašumā ar kopplatību 0,6866 ha. 

4.1. Apvienotajam nekustamajam kopīpašumam 0,6866 ha kopplatībā piešķirt vienotu 
         kadastra Nr.8074 003 0826. 
4.2. Apvienotajam nekustamajam kopīpašumam 0,6866 ha kopplatībā piešķirt 

nosaukumu „Centra laukums”, Mālpils, Mālpils novads. 
4.3.Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
      infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101. 
 
  

2/8. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
1. 2010.gada 15.februārī Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 27.01.2010. 

novada domes lēmumu Nr.1/3 un Cirsmu izsoles noteikumiem, veica pašvaldībai 
piederošo meža cirsmu izsoli. Tika izsolītas trīs cirsmas: 
1.1. nekustamā īpašuma „Lūši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 6.,7.,8.,9.,12.,15. un 

16. nogabalā 2,6 ha kopplatībā. 
1.2. nekustamā īpašuma „Saulieši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 2.. nogabalā 1,8 

ha kopplatībā. 
1.3. nekustamā īpašuma „Saulieši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 7. nogabalā 0,5 

ha kopplatībā.  
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Cirsmu nekustamā īpašuma „Lūši” 2,6ha kopplatībā nosolīja SIA „VilDi” par 
8 380LVL 

Cirsmu nekustamā īpašuma „Saulieši” 1,8ha kopplatībā nosolīja SIA „M Bergs” 
par 9 020LVL 

Cirsmu nekustamā īpašuma „Saulieši” 0,5ha kopplatībā nosolīja SIA „VilDi” par 
2 930LVL 

Izsoles uzvarētāji visu piedāvāto cenu ir samaksājuši. 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, kurā noteikts, ka institūcijai, kas organizē mantas atsavināšanu, pēc visu 
maksājumu nokārtošanas jāapstiprina izsoles rezultāti un ņemot vērā 15.02.2010. izsoles 
protokolu Nr.2/1, dome NOLĒMA: 

 
 

1.1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 15.02.2010. izsoles 
rezultātus atbilstoši izsoles protokolam par to, ka Mālpils novada pašvaldībai 
piederošās cirsmas: 

1.1.1. nekustamajā īpašumā LŪŠI, kadastra nr. 8074 001 0081, Mālpils novadā, 
4.meža kvartāla 6.,7.,8.,9.,12.,15. un 16. nogabalā 2,6 ha kopplatībā, par 8 
380,- LVL ir nosolījis SIA „VilDi” 

1.1.2. nekustamajā īpašumā SAULIEŠI, kadastra Nr. 8074 004 0041, Mālpils 
novadā 4. meža kvartāla 2.. nogabalā 1,8 ha kopplatībā par 9 020LVL ir 
nosolījis SIA „M Bergs” 

1.1.3. nekustamajā īpašumā SAULIEŠI, kadastra Nr. 8074 004 0041, Mālpils 
novadā 4. meža kvartāla 7. nogabalā 0,5ha kopplatībā par 2 930LVL ir 
nosolījis SIA „VilDi” 

1.2. Uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim parakstīt Cirsmas pirkuma līgumus ar 
SIA „VilDi” un SIA „M Bergs” 

 
2. 2010.gada 15.februārī Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 27.01.2010. novada domes 

lēmumu Nr.1/4 un Nomas tiesību izsoles nolikumu, veica pašvaldībai piederošo 
nedzīvojamo telpu 72m2 kopplatībā, kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā 
nomas tiesību izsoli. Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents, kā arī neviens 
pretendents nepārsolīja izsoles sākumcenu. 
 

Pamatojoties uz to, ka neviens nomnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu un ņemot vērā 15.02.2010. izsoles 
protokolu Nr.3/1, dome NOLĒMA: 

 
2.1. Atzīt 2010.gada 15.februāra nedzīvojamo telpu 72m2 kopplatībā, kas 

atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoli par 
nenotikušu. 

2.2. Rīkot nedzīvojamo telpu 72m2 Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā nomas 
tiesību atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. 

2.3. Noteikt izsoles sākuma cenu 0,50LVL/m2 un soli 0,05LVL/m2. 
2.4. Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un laiku 

2010.gada 12.aprīlī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem pieteikties rakstiski 
domē līdz š.g. 12.aprīlim plkst.9.30. 

2.5. Iepirkumu komisijai organizēt izsoli. 
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2/9. 

Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
 
Izskatot 09.02.2010. saņemto Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev” 
iesniegumu, ar kuru biedrība lūdz tās darbības turpmākai nodrošināšanai nodot 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo telpu Nr.214, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
ergonomisko telpas aprīkojumu un datortehniku, kā arī pārskatot SIA “Norma K” 
lietošanā nodotās Mālpils pašvaldības mantas atbilstību likuma “Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” jaunākajai 
redakcijai,  
 
  dome atzīst, ka Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev” veicina 
Mālpils pašvaldības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 
labklājības celšanu un integrāciju sabiedrībā, rūpējas par invalīdu tiesību aizsardzību. 
Biedrība savu darbību sāka 2006.gadā, tai ir piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss. Projekta ietvaros tika radītas divas subsidētās darba vietas 
Mālpils novadpētniecības muzejā, kas tika aprīkotas atbilstoši ergonomiskajām 
prasībām.  
 Biedrībai “Notici sev” nav savu telpu, un sakarā ar to, ka Mālpils 
novadpētniecības muzejs ir likvidēts, tā nevar izmantot, kā iepriekš, muzeja telpas. 
Dome atzīst, ka ir lietderīgi saglabāt turpmāko biedrības darbību ierastajā vidē, radot 
tai iespēju piedalīties dažādos projektos un nodrošinot darbību atbilstoši biedrības 
mērķiem.  
 
 Dome konstatē, ka Mālpils pašvaldība ielu un autoceļu uzturēšanas 
vajadzībām ir nodevusi SIA “Norma K” bezatlīdzības lietošanā un pilnā materiālā 
atbildībā pašvaldībai piederošo Traktoru HTZ7-150 K un uz līzinga pamata iegādāto 
Autogreideri PY 185, kā arī ERAF projekta ietvaros iegādātos 2 gab. datorkomplektus. 
 Izvērtējot pašvaldības nodotās mantas nepieciešamību un lietderību, dome 
atzīst, ka augstākminētā tehnika ir 2007. un 2008. gadā iegādāta ar mērķi, lai 
pašvaldība varētu nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā noteikto 
autonomo funkciju – ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu. Arī šobrīd šī tehnika tiek 
izmantota šiem mērķiem. 
 

Pamatojoties uz 19.07.1995. likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta ceturto daļu, dome NOLĒMA: 
 
1. Nodot Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev” bezatlīdzības lietošanā 
uz laiku, kamēr biedrībai “Notici sev” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet 
ne ilgāk par 10 gadiem, sekojošu Mālpils pašvaldības kustamu un nekustamu mantu: 

- nedzīvojamo telpu nr.214, kas atrodas Mālpils novada domes administratīvās ēkas 
2.stāvā Mālpilī, Nākotnes ielā 1; 

- ergonomisko aprīkojumu: matracis NATURAL (inv.nr.1424), bilances vērtība 43.48 
LVL; gulta PETERS (inv.nr.1425), bilances vērtība 40.68 LVL; šaurs pamatdrēbju 
skapis (inv.nr.1426), bilances vērtība 50.82 LVL; plats papildskapis (inv.nr.1427), 
bilances vērtība 55.20 LVL; stilo darba krēsls (inv.nr.1428), bilances vērtība 108.21 
LVL; taisnstrūra virsma (inv.nr.1429), bilances vērtība 36.95; galda rāmis 
(inv.nr.1430), bilances vērtība 57.63 LVL; darba krēsls (inv.nr.1453), bilances 
vērtība 47.96 LVL; galda rāmis (inv.nr.1454), bilances vērtība 58.21 LVL; taisnstūra 
virsma (inv.nr.1455), bilances vērtība 21.24 LVL. 
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- 2 datorkomplektus 
- domes kopētāja izmantošana dokumentu un informatīvo materiālu pavairošanai 

(bez papīra). 

Mālpils pašvaldības īpašums nodots uz laiku, kamēr biedrībai “Notici sev” ir 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

 

2. Nodot SIA “Norma K” bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku sekojošu 
Mālpils pašvaldības kustamo mantu: 
Autrogreiders PY185 (inv.nr.1871), bilances vērtība 52141.25 LVL; 
Traktors HTZ7-150 K (inv.nr.1625), bilances vērtība 4705.36 LLVL; 
Datorkomplekts SONEX VECTOR 2.gab. (inv.nr.1628,1629) bilances vērtība 431.99 
LVL katram; 
Datorprogramma OfficeMS (inv.nr.1631), bilances vērtība 322.54 LVL; 
Grāmatvedības programma GrinS (inv.nr.16320), bilances vērtība 450.29 LVL. 
 
3. Uzdot izpilddirektoram slēgt rakstisku vienošanos, paredzot mantas uzturēšanu, 
saglabāšanu un nodotās mantas atdošanas kārtību. 
 
 

2/10. 
Par nomas maksas apstiprināšanu 

 SIA „Norma K” iznomātajām telpām. 
 
 SIA “Norma K” savas tehnikas novietošanai līdz šim nomāja telpas Mālpilī, Pils 
ielā 7, no Rīgas rajona padomes. (12.04.2006. Līgums nr.7, Līgums beidzies 
31.12.2008). Tā kā augstākminētās telpas kopš 2010.gada 1.janvāra ir Mālpils 
pašvaldības īpašums, SIA “Norma K” lūdz Mālpils novada domi slēgt līgumu par 
turpmāko telpu nomu. 

 SIA “Norma K” saimnieciskās darbības nodrošināšanai – šķeldas uzglabāšanas 
vajadzībām, kopš 2000.gada 4.janvāra nomā Mālpils pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Noliktavu, kad.apz. 80740010323001, kas atrodas Mālpils 
novada “Upeslīčos”.   

 Dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 2.pantu, NOLĒMA: 

 

1. Iznomāt SIA “Norma K” tehnikas novietošanas vajadzībām telpas “Darbnīcas”,  
ar platību 368.6m2 un “Šķūni” ar platību 229.2 m2, un zemes gabalu ar platību 
0.4 ha kopplatībā, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī. 
Par telpu izmantošanu noteikt nomas maksu  50.00 LVL (piecdesmit lati 00 
sant.)  mēnesī, t.sk. PVN. 

2. Iznomāt SIA “Norma K” saimnieciskās darbības nodrošināšanai – šķeldas 
uzglabāšanas vajadzībām nekustamo īpašumu Noliktavu, 1124,4 m2 
kopplatībā, kas atrodas Mālpils novada “Upeslīčos”.  
Par telpu izmantošanu noteikt nomas maksu 30.00 LVL (trīsdesmit lati 00 sant.) 
mēnesī bez PVN. 

3. Uzdot izpilddirektoram  slēgt  līgumus par telpu iznomāšanu. 
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2/11. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemti 8 iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu 2010.gadā. 

Dome, pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro 
daļu NOLĒMA: 

 
Piešķirt 2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 8 

politiski represētām personām. 
 

 
2/12. 

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 
14.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas noteikumi”” apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē 2009.gada 19.novembrī saņemta LR Reģionālās 
attīstības un pašvaldības lietu ministrijas vēstule (reģ. Nr. 873) ar lūgumu precizēt 
Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošos noteikumus Nr. 4 „Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 
 

Ņemot vērā ministrijas ieteikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu dome NOLĒMA: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 
14.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 
taksometriem licencēšanas noteikumi””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
zināšanai. 

 
 
 

2/13. 
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 

16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru 
un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru” apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2010.gada 21.janvārī saņemta LR Reģionālās attīstības 

un pašvaldības lietu ministrijas vēstule (reģ. Nr. 67) ar lūgumu precizēt Mālpils novada 
domes 2009.gada 16.decembra saistošos noteikumus Nr. 8 „Maksimālā maksa (tarifi) 
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”. 

Ņemot vērā ministrijas ieteikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu dome NOLĒMA: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par grozījumiem Mālpils novada domes 
16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Maksimālā maksa (tarifi) par 
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru””. 
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2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
zināšanai. 

 
 
 

2/14. 
Par Mālpils novada mājas  

lapas nolikuma apstiprināšanu. 
 

Izskatot iesniegto Mālpils novada mājas lapas nolikuma projektu, dome 
NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Mālpils novada mājas lapas nolikumu.  
 
 
 

2/15. 
Par informatīvā izdevuma  

„Mālpils Vēstis” nolikuma apstiprināšanu. 
 

Izskatot iesniegto Mālpils novada domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” 
nolikuma projektu, dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Mālpils novada domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” nolikumu.  
 
 

 
2/16. 

Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 21.panta 4.punktu, kurš nosaka 
Pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina dome uz pieciem gadiem. 
Novērtējot pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras 
direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti, dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt OLGU VOLOSATOVU, par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” direktori. 
 

 
 

2/17. 
Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores deleģēšanu darbam 

Konsultatīvajā padomē. 
 

2010.gada 21.janvārī novada domē reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūras 
Siguldas filiāles vadītājas Ilonas Čanderes vēstule (reģ.Nr.66), kurā lūgts deleģēt 
novada domes pārstāvi darbam Konsultatīvajā padomē.  

2010.gada 5.februārī novada domes izpilddirektors darbam Konsultatīvajā padomē 
pilnvaroja P/A „Mālpils sociālais dienests” direktori Olgu Volosatovu. 
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Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu 
NOLĒMA: 
 

Apstiprināt izpilddirektora 05.02.2010. izdoto pilnvaru Nr.3-08/209 par P/A „Mālpils 
sociālais dienests” direktores OLGAS VOLOSATOVAS, deleģēšanu darbam 
Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles Konsultatīvajā padomē. 
 
 

2/18. 
Par atļauju rīkot sniega skulptūru svētkus. 

 
2010.gada 18.februārī novada domē saņemts jauniešu apvienības MJA.U 

iesniegums, kurā informēts, ka jauniešu apvienība vēlas sarīkot sniega skulptūru 
svētkus, dome NOLĒMA: 
 
1. Atļaut Mālpils jauniešu apvienībai MJA.U 2010.gada 27.februārī no plkst.12.00 -
16.00 rīkot sniega skulptūru svētkus kultūras nama un novada domes pagalmā, 
nodrošinot organizatoriski pasākuma norisi. 
 
2. Piešķirt vienreizēju bezmaksas apmeklējuma sporta kompleksa karti sniega 
skulptūru svētku dalībniekiem (saraksts pielikumā). 
 

 
2/19. 

Par pašvaldības policijas izmantoto 
 automašīnu remonta apmaksu. 

 
Pašvaldības policijas priekšnieks un darbinieki šobrīd savu pienākumu 

veikšanai lieto savā īpašumā esošās automašīnas, par ko ir noslēgts patapinājuma 
līgums, kurā paredzēts nodrošināt automašīnas ar degvielu, saskaņā ar domes 
noteikto limitu. Tā kā automašīnas tiek lietotas intensīvi, pašvaldības policijas 
priekšnieks lūdz domi rast iespēju kompensēt transportlīdzekļa nolietojumu. 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma” 29.panta otro daļu, dome NOLĒMA: 
 

1. Kompensēt pašvaldības policijas priekšniekam transportlīdzekļa 
ekspluatācijas izdevumus nepārsniedzot 400LVL gadā. 

2. Izpilddirektoram noteikt kārtību, kā kompensējami transportlīdzekļu 
ekspluatācijas izdevumi. 

 
 
 

2/20. 
Par amatpersonu (darbinieku) noteikšanu,  

kas apdrošināmas pret nelaimes gadījumiem. 
 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma” 37.panta ceturto daļu, kas paredz, ka pašvaldības dome nosaka 
amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam (riskam), tādējādi pašvaldības institūcija var apdrošināt 
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amatpersonu (darbinieku) veselību, atbilstoši budžeta finanšu līdzekļiem, dome 
NOLĒMA: 

Noteikt, ka reālam veselības un dzīvības apdraudējumam ir pakļautas sekojošās 
amatpersonas (darbinieki): 

1. Pašvaldības policijas priekšnieks 

2. Pašvaldības policijas vecākā inspektore.  

 
 

2/21. 
Par līdzdalību projektā „Darba iemaņu apmācības drošas vides izveidošanā”. 

 
Projekta pamatojums: 
Programmas teritorijā daudzviet pilsētās un parkos redzami nekopti un bīstami koki, 
kas nepareizas kopšanas dēļ zaudējuši augtspēju un  to novākšana nākotnē ir 
neizbēgama cilvēkiem un infrastruktūrai radītā apdraudējuma dēļ. Kaut arī ir labs 
potenciāls kvalificētu kokkopju un vides ainavistu sagatavošanai, programmas 
teritorijā ārkārtīgi trūkst šādu profesionāļu. Lai pilnvērtīgi sakoptu pilsētu teritoriju, 
nepieciešamas teorētiskās zināšanas, praktiskā pieredze un specializēts 
materiāltehniskais nodrošinājums. Piecu apmācību ciklā ir plānots apmācīt plašas LV 
un EE pierobežu reģiona iedzīvotāju mērķu grupas. 
 
Pārrobežu sadarbība: 
Vides problēmas ir vienlīdz aktuālas gan Latvijā (LV), gan Igaunijā (EE). Programmas 
teritorijā ārkārtīgi trūkst kvalificētu kokkopju un vides ainavistu. Projekta ideja ir gada 
garumā īstenot vienotu apmācību programmu, veicinot pastāvīgas saites starp 
Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, kā arī mācību iestādēm. Projekta ietvaros notiks 
regulāras kopējas teorētiskas un praktiskas apmācības Latvijā un Igaunijā. Tiks 
sakopti un atjaunoti lielākie un vecākie pašvaldību parki, lai arī nākamās paaudzes 
varētu baudīt dabas ainavas un mieru. 
 
Projekta mērķis: 
Projekta galvenais mērķis ir palielināt iesaistīto reģionu konkurētspēju, izstrādājot un 
realizējot unikālu drošas vides apmācību programmu, kas mērķu grupas rosinātu 
iesaistīties drošas vides sakārtošanā arī ikdienā, uzsākot uzņēmējdarbību vai turpinot 
studijas šajā nozarē. Projekta ietvaros tiks attīstīta pārrobežu izglītības infrastruktūra, 
notiks aktīva un regulāra pieredzes apmaiņa un iesaistīta jaunā paaudze kokkopju un 
vides ainavistu prasmju apgūšanu, lai noturētu to reģionā. Tāpat mācību programma 
palīdzēs ekonomiski neaktīvajiem cilvēkiem atgriezties darba tirgū. 
 
Projekta partneri: 
Vadošais partneris Biedrība „Malka”; 
Sadarbības partneri no Latvijas – Valmieras pašvaldība, Mālpils pašvaldība, Ērgļu 
arodvidusskola, Ogres meža tehnikums, Arboristu asociācija; 
Sadarbības partneri no Igaunijas – Valga pašvaldība, Pērnavas pašvaldība, Räpina 
Gardening School, Arboristu asociācija; 
 
Projekta galvenās aktivitātes: 
Pētījumu veikšana – tiks izstrādāti trīs pētījumi par programmas teritoriju; Projekta 
vadības grupas tikšanās pasākumi – pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un apzinot 
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partneru vajadzības, tiks izstrādāta mācību programmas stratēģija; Mācību materiālu 
izstrāde; 
Teorētiskās nodarbības– mērķgrupu apmācības saskaņā ar iepriekš izstrādāto mācību 
programmu; Praktiskās nodarbības– mērķgrupu apmācības saskaņā ar iepriekš 
izstrādāto mācību programmu; Informatīvie semināri/konferences - projekta dalībnieki 
un masu mediji tiks iepazīstināti ar apmācību programmas norisi un iepazīstināti ar 
turpmākajiem projekta plāniem; 
Informatīvie materiāli – materiāli, ar kuru palīdzību arī turpmāk tiks informēta 
sabiedrība par projekta teritorijas nozīmību un vienreizīgumu; Tulkošana; 
 

Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 

Piedalīties ESTLAT programmas projektā „Darba iemaņu apmācības drošas 
vides izveidošanā”. 
 
 

 
2/22. 

Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu. 
 
Mālpils novada domē 2010.gada 20.janvārī saņemts Annas Višķeres iesniegums 

(reģ.Nr. 17), kurā viņa piekrīt turpināt vadīt Mālpils novada Bāriņtiesas darbu.  
Uz trim Bāriņtiesas locekļu amatiem Mālpils novada dome izsludināja pieteikšanos. 
Mālpils novada domē saņemti šādi pieteikumi Bāriņtiesas locekļa amatam: 

 2010.gada 25.janvārī no Maldas Čelnovas (iesnieguma reģ.Nr.26) 
 2010.gada 2.februārī no Elīnas Koršunas (iesnieguma reģ.Nr.49) 
 2010.gada 2.februārī no Zanes Čerpinskas (iesnieguma reģ.Nr.50) 
 2010.gada 5.februārī no Anitas Vīksnes (iesnieguma reģ.Nr.55) 
 2010.gada 16.februārī no Ilonas Bajarunes (iesnieguma reģ.Nr.69) 

 
Izskatot saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus un pamatojoties 

uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju un 
bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, dome 
NOLĒMA: 

 
1. Par Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 gadiem ar 2010.gada 

1.martu ievēlēt ANNU VIŠĶERI. 
 
2. Par Mālpils novada Bāriņtiesas locekļiem ar 2010.gada 1.martu uz 5 gadiem ievēlēt: 

o MALDU ČELNOVU  
o ELĪNU KORŠUNU 
o ANITU VĪKSNI 
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2/23. 

Par administratīvās komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
 
 

2010.gada 18.februārī novada domē saņemts Arvila Lūka, iesniegums 
(reģ.Nr.75), kurā viņš piesaka savu kandidatūru Mālpils novada domes 
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatam. 

Dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, NOLĒMA: 

 
1. Papildināt Administratīvās komisijas sastāvu ar ARVILU LŪKU ar 2010. gada 1. 
martu. 
2. Iecelt ARVILU LŪKU par Mālpils novada administratīvās komisijas priekšsēdētāju ar 
2010.gada 1.martu. 
 

 
 

2/24. 
Par domes komisiju locekļu darba samaksas noteikšanu. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
1. Noteikt samaksu par darbu administratīvajā un iepirkumu komisijā: 

1.1. Ja komisijas priekšsēdētājs nav domes darbinieks 3,50 LVL stundā. 
1.2. Ja komisijas sekretārs nav domes darbinieks 35 LVL mēnesī. 
1.3. Ja komisijas loceklis nav domes darbinieks 2,50 LVL stundā. 
 

2. Ja komisijas priekšsēdētājs, sekretārs vai loceklis ir domes darbinieks, samaksa par 
darbu tiek noteikta saskaņā ar “Noteikumu par Mālpils novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanu 2010. gadā”  2.punktu.  
 
3. Ar šī lēmuma stāšanās spēkā brīdi spēku zaudē novada domes 22.07.2009. sēdes 
Nr.3 lēmuma Nr.14 punkts 2.1.2. 
 
 
 

2/25. 
Par priekšsēdētāja komandējumu mācību vizītē. 

 
2010.gada 29.janvārī novada domē saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 

vēstule (reģ.Nr.81), kurā tiek lūgts komandēt novada domes priekšsēdētāju uz 
Norvēģiju, lai piedalītos Ziemeļu ministru padomes finansētā un Latvijas Pašvaldību 
savienības organizētā mācību vizītē. Dome NOLĒMA: 

 
Komandēt novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu, no 2010.gada 14. 

līdz 18.martam uz Norvēģiju mācību vizītē, samaksājot komandējuma dienas naudas 
izdevumus. 
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2/26. 

Par izmaiņām sporta kompleksa pakalpojumu izcenojumos. 
 

Novada domē 2010.gada 22.februārī saņemts iesniegums (reģ.Nr.77), kurā tiek 
lūgts iekļaut sporta kompleksa pakalpojumu sarakstā baseina apmeklējumu 30min un 
hidromasāžas vanna 30min. 

Dome, noklausoties sporta kompleksa vadītāja V.Mihelsona ziņojumu 
NOLĒMA: 

 
Apstiprināt izmaiņas sporta kompleksa pakalpojumu tarifos: 

 
1. Sauna un baseins skolēniem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 1,30h 2,-LVL 
2. Hidromasāžas vanna un baseins 1,30h 2,-LVL 
3. Peldbaseins pieaugušajiem 45min  – 1,15LVL 

 
 

2/27. 
Par balvu piešķiršanu zemledus  

makšķerēšanas sacensību uzvarētājiem. 
 

2010.gada 24.februārī novada domē reģistrēts biedrības „Mālpils zivīm” valdes 
locekļa iesniegums (reģ.Nr.83), kurā lūgts rast iespēju piešķirt bezmaksas 
apmeklējuma kartes Mālpils sporta kompleksā zemledus makšķerēšanas sacensību 
kopvērtējuma uzvarētājiem, dome NOLĒMA: 

 
1. Piešķirt bezmaksas apmeklējuma kartes zemledus makšķerēšanas 

kopvērtējuma uzvarētājiem: 
1.1. Pieaugušo grupā – 

 I vietas ieguvējam četriem bezmaksas apmeklējumiem 
 II vietas ieguvējam trīs bezmaksas apmeklējumiem 
 III vietas ieguvējam diviem bezmaksas apmeklējumiem 

 
1.2. Jauniešu grupā –  

 I vietas ieguvējam četriem bezmaksas apmeklējumiem 
 II vietas ieguvējam trīs bezmaksas apmeklējumiem 
 III vietas ieguvējam diviem bezmaksas apmeklējumiem 

  
 
 

2/28. 
Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli”  

2010.gada nolikuma apstiprināšanu. 
 

2010.gadā Mālpils novadā turpinās Nīderlandes fonda Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Fonda piešķīrums – 6000 eiro 10 projektiem. 
Pieejamais fonda finansējums vienam projektam – 600 eiro, līdz ar to ir nepieciešams 
līdzfinansējums 400 eiro apmērā. 
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Mālpils novada domes budžetā ir paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja 
projekts tiek realizēts sabiedrības interesēs un/vai pašvaldībai piederošā objektā. 
 
Iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanai ir jāizveido žūrija un jāapstiprina aktualizētais 
konkursa nolikums. 
 

Dome NOLĒMA: 
 
1.Apstiprināt projektu konkursa „”Sabiedrība ar dvēseli” 2010.gada nolikumu un 
pieteikuma veidlapu.  
 
2. Nodrošināt Mālpils novada domes līdzfinansējumu projektiem, kas tiek realizēti 
sabiedrības interesēs un/vai pašvaldībai piederošos objektos. 
 
2. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā –  

Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors 
Edīte Priekule, Kultūras nama direktore 

 
 
Sēdes vadītājs 
Novada domes priekšsēdētājs      A.Lielmežs 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
01.03.2010. 


