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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.8 
 
Mālpils novada Mālpilī       25.06.2014. 

 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 
 
 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par mākslinieku biedrības „Sidegunde”  projekta  atbalstīšanu. 
2. Par  pensionāru padomes priekšsēdētājas  iesnieguma izskatīšanu. 
3. Par atzinības izteikšanu Aivaram Skroderim.  
4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
5. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 
6. Par domes 2014. gada 28. maija lēmuma Nr. 7/8 precizēšanu. 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
10. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
11. Par Mālpils novada vidusskolas 12. klases iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu. 
13.  Par maksas apstiprināšanu Mālpils kultūras centra  pasākumiem.  
14. Par dalības maksas apstiprināšanu keramikas studijā „MĀL-PILS”. 
15. Par Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas tarifu apstiprināšanu. 
16. Par F. Ģēveles deleģēšanu Latvijas 15.Skolotāju kongresam. 
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 65 gadu jubileju. 
18. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu. 
19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
 
 
 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Rolands Jomerts, Linards Ligeris, Valts Mihelsons, Solvita Strausa, 
Leontina Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki – 
 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
 
1. jautājuma izskatīšanā piedalās mākslinieku biedrības „Sidegunde” pārstāve 
Helēna Medne, Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele, 
Mālpils Profesionālās vidusskolas skolotājs Modris Hapaneoneks. 
 
 



3 
 

8/1. 
Par mākslinieku biedrības „Sidegunde”  projekta  atbalstīšanu. 

 
Mālpils novada domē 02.06.2014. saņemts mākslinieku biedrības 

„Sidegunde”, reģ.Nr. 40008047777, iesniegums (reģ. ar Nr.305, lieta 3-18)  ar 
lūgumu materiāli atbalstīt projektu – plenēru „Dialogs ar koku”, kas notiks  
Mālpilī  no 7. līdz 15.jūlijam. 

Izskatot iesniegtos materiālus, Dome konstatē, ka biedrība kopš 
2003.gada Mālpils novadā organizē vasaras plenērus, kuros tiek aktivizēta 
sabiedrības interese par mākslas vērtībām, iesaistīti Mālpils novada mākslas 
interesenti, īpaši Mālpils mākslas skolas un Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi, kā arī tiek popularizēts Mālpils vārds. 

Projektā „Dialogs ar koku” ir plānots iesaistīt Mālpils kokapstrādes 
meistarus, uzņēmumus, kas strādā ar koku, popularizēt kokapstrādes amata 
apgūšanas iespējas Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 

Biedrībai ir piešķirta sabiedriskā labuma statuss. 
 
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu,  Mālpils novada domes Nolikuma „Par Mālpils 
novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” 
2.un 3.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 600 apmērā plenēra „Dialogs ar koku” 

atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem. 
2. Biedrībai ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.decembrim Domei iesniegt 

atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (Nolikuma „Par 
Mālpils novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un 
nodibinājumiem” Pielikums Nr.2) 

 
 
 

8/2. 
Par  pensionāru padomes priekšsēdētājas  iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils pensionāru padomes 

priekšsēdētājas Edītes Salenieces 16.06.2014. (reģ. ar Nr.334, lieta 3-18) 
iesniegums, kurā izteikts lūgums atbalstīt izglītojošu divu dienu ekskursiju 
pensionāriem uz Liepājas reģionu. Ekskursiju organizē Mālpils Pensionāru 
padome pēc pensionāru ierosinājuma, rūpējoties par pašvaldībā dzīvojošo 
pensionāru dzīves kvalitātes nepasliktināšanos, bet pat uzlabošanas iespējām. 
Ekskursijai nepieciešams finansējums 730.00 EUR apmērā transporta 
izdevumu segšanai.  

Ekskursija paredzēta 6. un 7. augustā, tajā izteikuši vēlēšanos piedalīties 
47 Mālpils pašvaldībā dzīvojošie pensionāri. Diemžēl lielākajai daļai ir 
problēmas ar finansējumu šī projekta realizācijai. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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Piešķirt Mālpils Pensionāru padomei līdzfinansējumu 500  EUR apmērā 

no atbalsta fonda līdzekļiem, izglītojošas pieredzes ekskursijas organizēšanai 
uz Liepājas reģionu š.g. 7. un 8. augustā. 

 
8/3. 

Par atzinības izteikšanu Aivaram Skroderim. 

 
Mālpils novada domē 21.05.2014. saņemts vecākā speciālista 

nekustamo īpašumu lietās Aivara Skrodera iesniegums par atbrīvošanu no 
darba saistībā ar pensionēšanās vecuma sasniegšanu.  

 
Aivars Skroderis  Mālpils pašvaldībā strādā no 1991. gada 4. novembra. 

Nenovērtējams ir viņa ieguldījums Mālpils pašvaldības  nekustamo īpašumu 
dokumentu sakārtošanā. Aivars Skroderis   uzticētos uzdevumus vienmēr  ir 
veicis  precīzi, apzinīgi, rūpīgi un  ar lielu atbildību. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Izteikt atzinību vecākajam speciālistam nekustamo īpašumu lietās Aivaram 
Skroderim par ilggadēju darbu pašvaldībā un pasniegt atzinības rakstu. 

 
 

8/4. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

 
 

Mālpils novada domē š.g. 5. jūnijā vērsās nekustamā īpašuma  “’dzēsts”, 
Mālpils novads, īpašniece B.B. ar informāciju par to, ka šajā adresē, kas 
uzrādīta kā  E., S., S. un K.L. Z. deklarētā dzīvesvieta, minētās personas  
nedzīvo, lūdzot risināt jautājumu par ziņu anulēšanu par viņu deklarēto 
dzīvesvietu. Iesniegumā, reģ. Nr.314, norādīts, ka sniegtas nepatiesas ziņas 
par S. Z. meitas K. L. Z. dzīvesvietu, jo dzīvojamā māja “dzēsts” deklarēšanas 
laikā jau bija nodegusi. 

Konstatēts, ka K. L. Z., personas kods „dzēsts”, dzīvesvietas Deklarāciju 
iesniedza viņas māte I. E. 2013. gada 8. maijā, bet E. Z., personas kods 
„dzēsts”, S.Z., personas kods „dzēsts”, S. Z., personas „dzēsts”, dzīvesvieta 
mājīpašumā  “dzēsts” reģistrēta pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
stāšanās spēkā 2003. gada 1. jūlijā. Minētā likuma Pārejas noteikumu 1.punkts 
nosaka, ka “Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma 
spēkā stāšanās dienai izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, 
bezvalstnieka personu apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā 
dokumentā vai citā Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā un reģistrēta 
Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz 
laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā”. 

I. E. 2014. gada 9. jūnijā nosūtīta vēstule ar lūgumu veikt savas meitas 
K. L.Z. faktiskās dzīvesvietas deklarēšanu,  bez tam par  pienākumu un 
nepieciešamību to  darīt lūgts informēt viņas tēvu S. Z., kā  arī E. un S.Z., ja tas 
iespējams. Vēstulē norādīts, ka B. B. iesniegumu plānots izskatīt sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g.21. jūnijā, sēdes sākums 
pl.16.00 un novada domes sēdē š.g.25. jūnijā, sēdes sākums pl.15.00, un tajā 
minētās personas aicinātas piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī 
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uzrādīt dokumentus par dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu adresē 
“dzēsts”, Mālpils novads. 
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants nosaka, ka 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 
 
 
Ņemot vērā B. B. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12. panta 1.punkta   pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu adresē “dzēsts”, Mālpils  novads, LV-
2152,  K. L. Z., personas kods „dzēsts”. 
  
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
 

8/5. 
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

 
 
 2014. gada 3.jūnijā Mālpils novada domē saņemts iesniegums no SIA 
„Saulkalne S”, VRN. 50003256461, juridiskā adrese Saulkalne, Salaspils l. t. 
Salaspils novads, LV - 2117, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas 
izsniegšanu derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi I” Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0043, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0044, derīgo 
izrakteņu veids-smilts- grants, smilts. 
LR 02.05.1996. likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektā daļa nosaka, ka 
„vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, 
izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei” 
  Pamatojoties uz LR 02.05.1996. likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 
piekto daļu, un saskaņā ar 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, 19.12.2006. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 
izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un 
atradnes pasi”, 21.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.570 „Derīgo 
izrakteņu ieguves kārtība” un „Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 
2024.gadam”,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1. Izsniegt SIA „Saulkalne S ”, VRN. 50003256461, bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju Nr. 8 derīgo izrakteņu atradnē smilts- grants un  smilts 
„Grīnvaldi I” Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0043, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0044. 
2. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas apstiprina, ka 
samaksāta valsts nodeva par atļauju. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju 142.29 EUR apmērā ieskaitāma Mālpils novada 
domes budžetā. 
3. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā - papīra formā un elektroniski, ar 
kārtas skaitli Nr.08/14. 
4. Saskaņot smilts - grants, smilts  atradnes „Grīnvaldi I” rekultivācijas veidu – 
par ūdenskrātuvi. 
5. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt : 

5.1. SIA „Saulkalne S” VRN. 50003256461, juridiskā adrese Saulkalne, 
Salaspils l. t., Salaspils novads, LV2117. 
5.2. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. 

 
 

8/6. 
Par domes 2014. gada 28. maija lēmuma Nr. 7/8 precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2014. gada 16. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr. 525)  

Valsts zemes dienesta  Rīgas reģionālās nodaļas lūgumus precizēt  Mālpils 
novada domes 2014. gada 28. maija sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.7/8 „Par domes 
2013. gada 27. marta lēmuma Nr. 4/2 precizēšanu” 2. punktā norādīto 
informāciju. 
 
Pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2009.gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumiem 
Nr.  496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 28. maija sēdes Nr. 7 lēmuma 
Nr.7/8 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”,  izsakot to šādā redakcijā: 
 
„3. Atdalītajai zemes vienībai Nr.2, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 
003 0917, 15,4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Pēteri”, Mālpils novads un 
atdalītajai zemes vienībai Nr.4, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 001 
0531, 17,1 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunpēteri”, Mālpils novads. 
4. Zemes vienībai Nr.2 15,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201). 
5. Zemes vienībai Nr.4 17,1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201).” 
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8/7. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2014. gada 30. maijā reģistrēts (reģ.Nr.296) M.V. 
iesniegums, kurā viņš lūdz apstiprināt SIA „PEAF” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam „Dzidras” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0077. Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR 
likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra Ministru kabineta  
noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 
29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2009. gada 3. 
novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496  
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt SIA „PEAF” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Dzidras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0077. 

1.1. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 – 2.8 ha 
platībā  saglabāt nosaukumu „Dzidras”, Mālpils novads.  
1.2. Zemes vienībai Nr.1 – 2.8 platībā apstiprināt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 2.8 platībā piešķirt nosaukumu  „Margrietas”, 
Mālpils novads.  
1.4. Zemes vienībai Nr.2 – 2.8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

 
 
 

8/8. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2014. gada 9. jūnijā reģistrēta (reģ. Nr.504) 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģiona nodaļas vēstule, kurā  lūdz pašvaldību 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0704, ar kopējo platību 0.22 ha, atbilstoši nekustamā 
īpašuma pašreizējai izmantošanai, jo minētajai zemes vienībai kadastra 
informācijas sistēmā nav noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0704 ir noteikta kā Pīpeņu 
iela, saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes izmantošanas mērķis 
ir transporta infrastruktūras teritorijas. 

Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.apakšpunktu, 
kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai 
(atļautajai) izmantošanai un pamatojoties uz 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
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Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Noteikt zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0704, kopējā platība 
0.22 ha, kas atrodas Mālpils novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, ( NĪLM kods 1101). 
 
 

8/9. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
 
1. Mālpils novada domē 2013. gada 5.jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.316) B.B. 
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Šķauņi”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 005 0300,  no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0300 ar kopējo platību 35.60 ha atdalot zemi aptuveni 
20.0 ha. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu 
„Zemes ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1.1.Atļaut sadalīt B.  B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, 
nekustamo īpašumu „Škauņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 0065 0300, no 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0300 ar kopējo platību 35.60 
ha, atdalot zemi aptuveni 20.0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
1.2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
 

2. Mālpils novada domē 2014. gada 11.maijā reģistrēts (reģ. Nr.329) A.K. 
pilnvarotās personas A. V. – A. iesniegums, kurā viņa lūdz pašvaldības atļauju 
sadalīt nekustamo īpašumu „Ainas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 
0189, atsevišķi  atdalot  vienu zemes vienību.  
 
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Atļaut sadalīt A. K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,  
nekustamo  īpašumu „Ainas”, kadastra Nr. 8074 001 0189, ar zemes kopplatību 
3.6 ha, atdalot atsevišķi zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 
0479,  2.8 ha platībā. 
 
2.2. Zemes vienībai 0.8 ha kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0189, 
saglabāt nosaukumu „Ainas”, Mālpils novads.  
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2.3. Zemes vienībai 0.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0189, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).  
 
2.4. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 2.8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0479, piešķirt 
nosaukumu „Meža Ainas”, Mālpils novads.  
 
2.5. Atdalītajai zemes vienībai 2.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 
0479, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods – 0201). 
 
 
3. Mālpils novada domē 2014. gada 20.jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.342) I. K. 
pilnvarotās personas A. V. – A. iesniegums, kurā viņa lūdz pašvaldības atļauju 
sadalīt nekustamo īpašumu „Avenes”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 
0140, atsevišķi  atdalot  vienu zemes vienību.  
 
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013. -2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
3.1. Atļaut sadalīt I. K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,  
nekustamo  īpašumu „Avenes”, Mālpils novads,  kadastra Nr. 8074 004 0140, ar 
zemes kopplatību 19.6 ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām,  atdalot atsevišķi 
vienu zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 8074 004 0140,  9.4 ha platībā. 
 
3.2. Zemes vienībām 10.2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 8074 004 
0138 un 8074 004 0139, saglabāt nosaukumu „Avenes”, Mālpils novads.  
 
3.3. Zemes vienībām 0.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem 8074 004 0138 
un 8074 004 0139, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).  
 
3.4. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 9.4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0140, piešķirt 
nosaukumu „Meža Avenes”, Mālpils novads.  
 
3.5. Atdalītajai zemes vienībai 9.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 
0140, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods – 0201). 
 

 
4. Mālpils novada domē 2014. gada 19.jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.339) SIA 
„BALTIC TATRY SKYDIVER” valdes priekšsēdētāja A. N. iesniegums, kurā viņš 
lūdz pašvaldības atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Finists”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 001 0320, atsevišķi  atdalot  vienu zemes vienību.  
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Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013. -2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
4.1. Atļaut sadalīt SIA „BALTIC TATRY SKYDIVER”, Reģ. Nr. 40003706247, 
adrese Medņu iela 1a, Rīga, nekustamo  īpašumu „Finists”, Mālpils novads,  
kadastra Nr. 8074 001 0320, ar zemes kopplatību 10.6 ha, sastāvošu no divām 
zemes vienībām,  atdalot atsevišķi vienu zemes vienību ar  kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0322,  7.3 ha platībā. 
 
4.2. Zemes vienībai 3.3 ha kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0320, 
saglabāt nosaukumu „Finists”, Mālpils novads.  
 
4.3. Zemes vienībai 3.3 ha platībā,  ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0320, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).  
 
4.4. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 7.3 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0322, piešķirt 
nosaukumu „Ezerlīči”, Mālpils novads.  
 
4.5. Atdalītajai zemes vienībai 7.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 
0322, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101). 
 
 

8/10. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
 
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no L. M., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0.024 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 
mazdārziņi” mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp: 
 
L.M., personas kods „dzēsts”, un Mālpils novada domi 0.024 ha platībā domes 
nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi”. 
 
 

8/11. 
Par Mālpils novada vidusskolas 12. klases iesnieguma izskatīšanu. 

 
 
Mālpils novada domē 05.06.2014. saņemts Mālpils novada vidusskolas 

12.klases audzinātājas Ilzes Rauskas iesniegums (reģ. Nr. 318), kurā lūgts 
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konkursā „Labākā klase” iegūto balvu – finansējumu ekskursijai, pārvirzīt 
izlaiduma izdevumu segšanai – L.Kļaviņa mūzikas grupas apmaksai. 

29.05.2013. novada domes sēdē Nr.6/18 ir apstiprināta kārtība skolas 
konkursam „Labākā klase”, kura paredz, ka konkurss norisinās visu mācību 
gadu un rezultāti tiek apkopoti un labākā klase tiek noteikta līdz 28.maijam. 
Konkursa nolikuma 9.punkts paredz – Konkursa uzvarētājus apbalvo skolas 
mācību gada noslēguma pasākumā. Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirti LVL 
200,- (284.57 EUR) mācību ekskursijas organizēšanai. 

2013./2014. mācību gadā vidusskolas grupā par konkursa uzvarētājiem 
kļuva 12.klase, taču reāli šo balvu klase nevar izmantot, jo lielākā daļa no 
absolventiem jau ir vienojušies par darbu un vasaras mēnešos plāno strādāt. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Mālpils novada vidusskolas 12.klasei konkursā „Labākā klase” iegūto 
balvu izmantot izlaiduma pasākuma organizēšanai: 
  
1.1. kultūras centra deju zāles nomai 120.52 EUR; 
1.2. L.Kļaviņa mūzikas grupas samaksai 164.05 EUR. 

 
 
 

8/12. 
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu. 

 
 

Izskatot iesniegto Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā). 

 
 

8/13. 
Par maksas apstiprināšanu Mālpils kultūras centra pasākumiem. 

 
Mālpils novada domē 17.06.2014. reģistrēts Mālpils kultūras centra 

direktores Edītes Priekules iesniegums ar lūgumu noteikt ieejas biļešu maksu 
par kultūras centra sniegtajiem maksas pasākumiem.  
 
Izskatot E. Priekules iesniegumu, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, 
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLEMJ: 
 
Apstiprināt ieejas biļešu maksu par kultūras centra sniegtajiem maksas 
pasākumiem: 
 

1. Par amatierkolektīvu teātra izrādēm un koncertiem  
1.1. pieaugušajiem     no 1.00 – 4.00,- EUR  
1.2. bērniem      no 1.00 -  3.00-  EUR 
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2. teātra izrādēm un koncertiem 
profesionāļu sniegumā: 

2.1. pieaugušajiem     no 4.00 - 10.00- EUR 
2.2. bērniem      no 3.00 -   5.00- EUR 
 

3. diskotēkām      no 2.00 – 4.00 EUR 
3.1. ar pieaicinātu grupu    no 3.00-  7.00 EUR 
 

4. Atpūtas pasākumiem     no 4.00 –   7.00- EUR 
4.1.koncertballe, naktsballe   no 5.00 – 10.00- EUR 
 

5. izstādēm: 
5.1. pieaugušajiem     no 1.00 – 3.00- EUR 
5.2. bērniem un pensionāriem   no 1.00 – 2.00,-EUR 
 

6. kino seansiem: 
6.1. pieaugušajiem     no 2.00 – 4.00- EUR 
6.2. bērniem      no 1.00 – 2.00,-EUR 
 

7. Izstāžu zāle – ieeja par ziedojumiem. 
 
8. Par konkrētas biļešu maksas noteikšanu pasākumiem lēmumu pieņem Mālpils 
kultūras centra vadītāja, izvērtējot pasākuma specifiku. 
 
9. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Mālpils pagasta padomes 20.02.2009 

lēmums Nr. 3/17. 
 

 
 

8/14. 
Par dalības maksas apstiprināšanu keramikas studijā „MĀL-PILS”. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: L. Amerikai 
 
Izskatot 2014.gada 18.jūnijā saņemto kultūras centra direktores E.Priekules 
iesniegumu, kurā lūgts apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības 
maksu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības maksu: 

1.1.  Pieaugušajiem 8.50 EUR mēnesī; 
1.2. Bērniem 3.50 EUR mēnesī. 
 

2. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē novada domes 26.01.2011. sēdes 
Nr.1 lēmums Nr.1/25. 
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8/15. 
Par Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas tarifu apstiprināšanu. 

 
2014.gada 18.jūnijā saņemts kultūras centra direktores E.Priekules 

iesniegums, kurā lūgts apstiprināt Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas 
tarifus. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas tarifus: 
 
 

Nr. Pozīcija             EUR  ( bez PVN) 

 Mērvienība Viena stunda Viena diena 

1. Lielā zāle ( vietu skaits 500 ) kopā ar garderobi, foajē, 2 
aktieristabām 

  

1.1. Konferencēm, sanāksmēm, semināriem, nodarbībām 25.00 300.0 

1.2. Koncertiem, izrādēm 30.00  

2. Deju zāle ( 250 vietām ) kopā ar garderobi, foajē   

2.1. Konferencēm, sanāksmēm, semināriem, izstādēm, prezentācijām  20.00 100.00 

2.2. Grupas nodarbībām 3.00 50.00 

2.3. Labdarības pasākumiem un koncertiem 10.00  

2.4. Saviesīgiem atpūtas sarīkojumiem, ballēm un banketiem,    

 Fiziskām personām 20.00 100.00 

 Iestādēm 30.00 300.00 

2.5. Nometņu organizēšanas vajadzībām ( nodarbībām) 10.00 50.00 

    

3 1. Stāva vestibila izmantošana 2.00 25.00 

4. 2. stāva vestibila izmantošana   

4.1. Konferencēm, izstādēm, nodarbībām 10.00 50.00 

4.2. Saviesīgiem atpūtas sarīkojumiem, ballēm un banketiem 20.00 100.00 

    

5.  Kultūras centra nodarbību telpas   

5.1. Lekcijām, prezentācijām (vienreizējām) 5.00(katra 
nākamā 
1.00) 

- 

5.2. Regulārām dažāda rakstura interešu pulciņu nodarbību 
organizēšanai 

2.00 (1.00 ) - 

6. Kultūras centra īre ( Lielā un deju zāle, foajē, garderobe, 
aktieristabas, nodarbību telpas ) 

100.00 500.00 

7. Pārvietojamā skatuve ( bez transporta un montāžas ) - 150.00 

8. Mālpils kultūras centra tehn. aprīkojuma un inventāra noma   

 8.1. Skaņu aparatūras izmantošana telpu nomas pasākumos 5.00 25.00 

 8.2. Skaņu aparatūras noma ārpus kult. centra telpām 25.00 50. - 100.00 

 8.3. Saliekamais koka krēsls  0.50 

 8.4. Dārza galda un solu komplekts  5.00 

 8.5. Tautas tērps ( brunči un veste ) vai ( bikses un veste )   2.00 

 8.6. Teātra kostīmi, kleitas un utt. tērpi  1.00 

 8.7. Teātra rekvizīti, parūkas un utt. aksesuāri  0.50 

 
9., Invalīdu, pensionāru biedrībām un nevalstiskām organizācijām, pašdarbības 
kolektīviem un Mālpils novada iestādēm, kuras organizē nekomerciāla rakstura 
pasākumus, telpu nomas maksu var  samazināt vai nepiemērot. Lēmumu par 
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maksu, uz pamatota iesnieguma pamata, izvērtējot pasākuma atbilstību valsts, 
pašvaldības vai sabiedrības interesēm, pieņem izpilddirektors. 
 

10. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Mālpils pagasta padomes 
20.02.2009. lēmums Nr. 3/16. 
 

 
 

8/16. 
Par F. Ģēveles deleģēšanu Latvijas 15.Skolotāju kongresam. 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas un Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktores Frančeskas Ģēveles lūgums deleģēt viņu 
uz Latvijas 15.Skolotāju kongresu  "Tautas tradīcijas nacionālas izglītības 
saturā", kas notiks 21.08.2014. Rīgā. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Deleģēt Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktori Frančesku Ģēveli, personas kods „dzēsts”, uz Latvijas nacionālās 
skolotāju savienības rīkoto Latvijas 15.Skolotāju kongresu  "Tautas tradīcijas 
nacionālas izglītības saturā", kas notiks 21.08.2014. Rīgā. 

 
 

8/17. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 65 gadu jubileju. 

 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā 2014. gada  5. jūlijā notiks salidojums 

un iestādes 65 gadu jubilejas svinības. 
 
Uzklausot deputātu priekšlikumus, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLEMJ: 
 
Piešķirt Mālpils Profesionālajai vidusskolai 65 gadu jubilejā naudas balvu  650 
EUR apmērā. 

 
 

8/18. 
Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu. 

 
 
Pamatojoties uz 01.06.2014 Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 „Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 
koordinācijas komisijām” 2. un 3. punktu, attiecīgajai pašvaldībai jānosaka 
medību koordinācijas komisija. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem. 
Komisijas darbu vada pašvaldības pārstāvis. Komisijas sastāvā jāiekļauj: „pa 
vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku 
atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, 
lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā 
ir vairāk nekā 200 biedru”.  
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Dome, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Izveidot Mālpils novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju. 
 
2. Iecelt par komisijas vadītāju pašvaldības pārstāvi - Teritorijas plānotāju – 
vides speciālisti Inetu Broku. 
 
3. Lūgt Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu izvirzīt savus 
pilnvarotos pārstāvjus Mālpils novada medību koordinācijas komisijai. 
 

 
 

8/19. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 
 

Mālpils novada domē 09.06.2014. saņemts Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 325) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 2014.gada 7.jūlija līdz 
2014.gada 25.jūlijam. 
  

Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu un Mālpils novada domes 
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 
2.6., 2.10. punktiem, balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts, L. Ligeris,  
V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram 

Lielmežam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – 3 kalendārās 
nedēļas – no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 27.jūlijam par darba 
laiku no 2013.gada 28.jūnija līdz 2014.gada 27.jūnijam. 

2. Izmaksāt pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% 
apmērā no A.Lielmeža mēnešalgas. 

 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētāja vietn.      S. Strausa 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        S. Ozola 
 
30.06.2014. 


