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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 Nr.10 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      26.07.2017. 
 
Sēdi atklāj: plkst.18.10 
Sēdi slēdz: plkst.18.35 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

 
 

1. Par Informācijas sistēmas drošības dokumentu apstiprināšanu. 
2. Par budžeta grozījumu apstiprināšanu. 
3. Par Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
4. Par telpu nomu. 
5. Par zemes gabalu  daļas iznomāšanu VAS „Ceļu satiksmes drošības 

direkcija”.  
6. Par izglītības programmas īstenošanas saskaņošanu. 
7. Par pārstāvja izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomei. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. 
9. Par  nomas līguma noslēgšanu.  
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piederības izvērtēšanu. 
13. Par tirgus rīkošanu Mālpils novada svētku laikā. 
14. Par kandidātu izvirzīšanu konkursam “Latvijas labākais tirgotājs 2017”. 
15. Par līdzfinansējumu īsfilmai par jauniešu drošību.  
16. Par mūzikas albuma iegādi pirmklasnieku sveikšanai. 
17. Par plānošanas dokumenta darbam ar jaunatni izstrādi. 
18. Par sadarbību, sagaidot Latvijas simtgadi un godinot Brīvības cīņu varoņus. 
19. Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi. 
20. Par Futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 
21. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
 
Sēdē piedalās: 
 
 Deputāti – Solvita Strausa, Aleksandrs Lielmežs, Atis Aigars, Dainis Pudelis, 
Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga, Valts Mihelsons. 
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 Administrācijas darbinieki –lietvede Liene Graudiņa 
 
 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 
(vienu) jautājumu. 
 

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

 
 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
 

22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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10/1.  

Par Informācijas sistēmas drošības dokumentu apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Atbilstoši 2015.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr.442 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības 

prasībām” 8.punktam SIA “Cyber Audit” ir izstrādājusi sekojošus Mālpils novada 

pašvaldības Informācijas sistēmas (IS) drošības dokumentus:  

“Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika”; 

“Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi”;  

 “Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns”; 

 “Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns”; 

 “Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi”. 

 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
1. Papildināt “Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas 
noteikumu” 10.punktu “Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ir atbildīgs par 
Lietotāju pieejas tiesību izveidošanu, administrēšanu un šo pieprasījumu apkopošanu, 
glabāšanu, kontroli un uzraudzību”, un 33.punktu “Darbinieki ir atbildīgi par visu 
nosūtīto tekstuālo, audio un vizuālo saturu. Datorsistēmu administrators bez 
saskaņošanas ar darbinieku patur sev tiesības pārlūkot darbinieku saņemto un 
nosūtīto e-pastu saturu, ja uzskata to par nepieciešamu”, atrunājot datorsistēmu 
administratora praktiskās darbības attiecībā uz darbinieku e-pasta sarakstes pārbaudi 
tikai paaugstināta riska gadījumos. 
 

2. Apstiprināt sekojošus Informācijas sistēmu drošības noteikumus: 

“Mālpils novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika”; “Mālpils novada 

pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi”; “Mālpils novada pašvaldības 

Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns”; “Mālpils novada pašvaldības 

Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns”; “Mālpils novada pašvaldības 

Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi”. 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
http://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
http://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
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10/2.  

Par budžeta grozījumu apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14., 46.pantu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 2., 11., 16.,17.pantu, precizēt  ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši 
faktiskajam stāvoklim un tendencēm.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 
gadam”” (Lieta Nr. 1-01.1) 
 
 
 

10/3.  
Par Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par budžetu un 
finanšu vadību” 14. panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21., 
72. pantu un 2010.gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.  
2. Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu viena mēneša laikā 
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā 
www.varam.gov.lv.  
3. Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata pilnu tekstu mēneša laikā 
pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas lapā www.malpils.lv.  
4. Mālpils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot Mālpils 
novada bibliotēkai. 
 
 

 
10/4.  

Par telpu nomu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

1. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā 
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Pamatojoties uz grozījumiem LR normatīvajos aktos, kas regulē nomas maksas 
noteikšanas metodiku (MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”), un nomas tirgus cenu izmaiņām, Mālpils pašvaldība pasūtīja 
nekustamajām īpašumam- nedzīvojamajām telpām Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr.8074 005 0003,  sertificēta vērtētāja nomas maksas novērtējumu. 
SIA „Sīlma”, 24.07.2017. domei sniegtajā vērtējumā informēja, ka, apkopojot tirgus 
situācijas diktētus apsvērumus, nomas maksas tirgus vērtība atbilstoši situācijai 
īpašumā 2017.gada 19.jūlijā aprēķināta: EUR 2.00/m2 bez PVN (divi eiro 00 eiro centi 
bez PVN). 
 
Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem 
Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

 
1.1. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu, Mālpils novada pašvaldības 

nekustamajā īpašumā kadastra Nr. 8074 005 0003, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, 2.00 EUR/m2, neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli. 

1.2. Uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt  noslēgtos 
līgumus par telpu nomu   pašvaldības nekustamajā īpašumā Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī, un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem  veikt grozījumus. 

 
 
 

2. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas paaugstināšanu pašvaldības 
nekustamajā īpašumā  Ķiršu ielā 2, Mālpilī.  
 
Starp Mālpils novada domi un SIA „Murjānis”  2012.gada 2.janvārī  tika noslēgts 
Nomas līgums par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīm. 
8074 003 0708 001 008, un  kopējo platību 72 m2, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā 
Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, (turpmāk tekstā – Ēka), kā arī 655/3699 
domājamās daļas no 0,3755 ha zemesgabala, kadastra  Nr. 80740030708, nodošanu 
aptiekas darbības nodrošināšanai. 
Līgums tika noslēgts uz 10 gadiem, tas ir, līdz 2022.gada 2. janvārim. Par Telpu nomu 
Nomnieks saskaņā ar Mālpils novada domes 28.12.2011. lēmumu Nr. 14/2 maksā 
Iznomātājam katru mēnesi Nomas maksu 0,78 EUR/ m2, kas sastāda 56,16 EUR.  
Nomas maksā nav iekļauti un papildus ir apmaksājami: pievienotās vērtības nodoklis 
likumā noteiktajā  apmērā; zemes nomas maksa likumā noteiktajā apmērā; nekustamā 
īpašuma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā; maksa par patērēto elektroenerģiju pēc 
kontrolskaitītāja rādījumiem. 
Līguma punkts 3.7 paredz, ka Iznomātājam ir tiesības koriģēt nomas maksu un citus 
maksājumus:  

• mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Iznomātāju, ja LR normatīvie akti maina 
maksāšanas apmēru vai paredz citu maksas aprēķināšanas kārtību;  
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• ne biežāk kā vienreiz divos gados, divus mēnešus iepriekš rakstiski brīdinot 
Iznomātāju, lai nomas maksa atbilstu vidējām nomas tirgus cenām un Ēkas 
uzturēšanas izdevumu lielumam. 
Nomniekam  par iespējamo  nomas maksas maiņu ir paziņots. 
Pamatojoties uz grozījumiem LR normatīvajos aktos, kas regulē nomas maksas 
noteikšanas metodiku (MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”)  un nomas tirgus cenu izmaiņām, Mālpils pašvaldība pasūtīja 
nekustamajām īpašumam - nedzīvojamajām telpām Ķiršu ielā 2, Mālpilī,  sertificēta 
vērtētāja nomas maksas novērtējumu. 
SIA „Sīlma”, 24.07.2017. domei sniegtajā vērtējumā informēja, ka, apkopojot tirgus 
situācijas diktētus apsvērumus, nomas maksas tirgus vērtība atbilstoši situācijai 
īpašumā 2017.gada 19.jūlijā aprēķināta: EUR 3.00/ m2 bez PVN (trīs eiro 00 eiro centi 
bez PVN). 
 
Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem 
Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

 
 

2.1.No 2017.gada 1.oktobra noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu, Mālpils 
novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils  novadā,  
3.00 EUR/m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
 
2.2.Vienošanos par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā sagatavot 
Mālpils novada pašvaldības administrācijai. 
 
2.3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils  novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 
 

3. Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2017.gada 17.maijā saņēma 
biedrības „Mālpils zivīm” (turpmāk tekstā – Biedrība) iesniegumu, kurā tiek lūgts izīrēt 
Biedrībai telpas Domei piederošajā nekustamajā īpašumā Nākotnes ielā 1, Mālpilī. 
 Izskatot minēto iesniegumu, Dome konstatē, ka Biedrībai 2010.gada 20.oktobrī 
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrība ilgstošā laika periodā, 
proti, no 2008.gada īsteno dažādus projektus, piemēram, dabas takas izveide, zivju 
resursu papildināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs. Biedrības darbība sniedz 
nozīmīgu labumu sabiedrībai, tā vērsta uz veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu 
un vides aizsardzību. 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta otrās daļas 41.punkts nosaka, ka aizliegums nodot publiskas personas mantu 
bezatlīdzības lietošanā neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona 
savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 
41.punkta, 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

 
 

3.1. Nodot biedrībai „Mālpils zivīm” bezatlīdzības lietošanā telpu, kura atrodas 
Domei piederošajā nekustamajā īpašumā Nākotnes ielā 1, Mālpilī. 

3.2. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt ar biedrību „Mālpils zivīm” attiecīga 
satura darījumu, paredzot, ka biedrība „Mālpils zivīm” sedz komunālos maksājumus 
un izdevumus par izlietoto elektroenerģiju. 
 
 
 
 

10/5.  
Par zemes gabalu daļas iznomāšanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
Mālpils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta Valsts akciju sabiedrības 
„Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) 31.05.2017. vēstule  
Nr.V/2016-143-V.4.1/V.4.3  „Par CSDD izpēte elektrouzlādes staciju novietojumam 
Mālpils novada”.  
Vēstulē norādīts, ka atbilstoši 2003. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.24. punktam un Satiksmes ministrijas 
deleģēšanas līgumam, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) 
uzdots par pienākumu izveidot un uzturēt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīklu 
Latvijā, kam paredzēts līdzfinansējums Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros, 
realizējot Eiropas Savienības fonda projektu Nr.4.4.1.0/16/I/001 
“Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” (turpmāk – projekts). Ir 
uzsākta projekta pirmās kārtas īstenošana, kas paredz elektromobiļu uzlādes staciju 
izvietošanu  uz valsts galvenajiem autoceļiem. Projekta otrā kārtā paredzēts uzstādīt 
uzlādes stacijas reģionālo ceļu tīklā un lielākajās apdzīvotās vietās, un šobrīd  ir 
uzsākts pētījums par šo uzlādes staciju izvietojumu Latvijas teritorijā, ko pēc CSDD 
pasūtījuma veic SIA “Pricewaterhouse Coopers” sadarbībā ar SIA “Daina EL”. 
Balstoties uz veikto pētījumu, kura ietvaros tika noteiktas potenciālās elektromobiļu 
uzlādes staciju atrašanās vietas visā Latvijas teritorijā, tika secināts, ka Mālpils 
novadā, Mālpilī ir nepieciešams izvietot elektromobiļu uzlādes staciju. 
CSDD lūdz izskatīt un saskaņot iespējamos elektromobiļu uzlādes stacijas 
novietojumus, šim nolūkam iznomājot 40-60 m2 lielu zemes gabalu, sekojošajos 
gruntsgabalos: 
- Zemesgabals ar kadastra Nr. 80740030849 Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils 
novads; 
- zemesgabals ar kadastra Nr. 80740030815 Kastaņu iela 6, Mālpils, Mālpils 
novads. 
Uz iznomātā zemes gabala paredzēts izbūvēt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju, kas 
ietver arī  stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai automašīnai 2,5m x 5m). 
Visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi veiks CSDD.  
 
       Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka elektrotransportlīdzekļi ir videi draudzīgi 
transportlīdzekļi un tuvākajā apkārtnē nav publiski pieejamas ETL ātrās uzlādes 
stacijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 
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otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
1.  Piekrist sadarboties ar Valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, 
reģistrācijas Nr.40003345734, juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-
1079, nepieciešamības gadījumā iznomājot zemes gabala Sporta ielā 1, vai 
Kastaņu ielā 6, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, daļu aptuveni 60 m2 platībā. 
 
2.  Zemes nomas līgums slēdzams pēc nomas zemes gabala uzmērīšanas dabā un 
robežu plāna reģistrēšanas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra 
reģistrā. 
 
3.Nomas līguma termiņš – 10 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.  
 
4.Nomas maksu noteikt  saskaņā ar Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 28 euro gadā.   
 
5.   Piekrist, ka zemes nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā kā lietu tiesība, kas 
apgrūtina nekustamo īpašumu, par labu Valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”. 

 
 
 
 

10/6.  
Par izglītības programmas īstenošanas saskaņošanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

06.07.2017. saņemts Mālpils novada vidusskolas direktores iesniegums Nr. 1-
8/131 (reģ.Nr.17/927-S), kurā lūgts saskaņot vispārējās vidējās izglītības programmas 
īstenošanu, sakarā ar to, ka 2017.gada 31.jūlijā beidzas termiņš vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas (kods 31011011) licencei 
Nr.V-6613. Iesniegumā norādīts, ka vispārējās vidējās izglītības programma tiks 
īstenota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam programmas paraugam, 
iesniegumam pievienota izglītības iestādes izziņa par izglītības programmas 
īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu. 
Pamatojoties uz 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Saskaņot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas 
(programmas kods 31011011) īstenošanu Mālpils novada vidusskolā. 
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10/7.  
Par pārstāvja izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomei.  

Ziņo: S.Strausa 
 
11.07.2017.Mālpils novada domē saņemta Rīgas plānošanas reģiona vēstule 

(Reģ. Nr.17/951-S) par RPR pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci un attīstības 
padomes locekļu ievēlēšanu, kurā informē, ka atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 
17.panta nosacījumiem, plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce 
ievēlē plānošanas reģiona attīstības padomi. Plānošanas reģiona attīstības padomi 
jāievēl 2 mēnešu laikā no pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas. 

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci veido visi 
plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību domju priekšsēdētāji. 

Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona nolikuma 5.punktā noteiktajam par 
pašvaldības attīstības padomes locekļa kandidātu lemj attiecīgās pašvaldības dome.  

Rīgas plānošanas reģiona administrācija aicina pašvaldību domes lemt par 
pārstāvjiem plānošanas reģiona attīstības padomē. Mālpils novadā savu kandidatūru 
izvirza Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

 
Izvirzīt Solvitu Strausu par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa 
kandidāti. 

 
 

 
10/8.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.  

Ziņo: S.Strausa 
 
            Mālpils novada domē 2017.gada 7.jūlijā un 14.jūlijā no SIA KVIST saņemti 

iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Pamatojoties 
uz Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” punktu 2.2.6., ir norādīts, ka nodokļa atvieglojums tiek 
pieprasīts par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 80740020014, un ir pievienota 
Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju KVIST 
SIA (NMR 40103477031) 30.06.2017. reģistrēti 633 darba ņēmēji, kā arī Uzskaites 
veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, kurā apliecināts, 
ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts 
komercsabiedrībai vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 
eiro, kā to nosaka Likuma par  nekustamā īpašuma nodokli  6.panta ceturtā daļa. 

 Saskaņā ar VZD kadastra reģistrā esošo informāciju īpašumā “Rīta Laiko” 
reģistrētas SIA KVIST piederošas rūpnieciskās ražošanas ēkas un saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta informāciju 30.06.2016. SIA KVIST (NMR 40103477031) reģistrēti 
537  darba ņēmēji  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 atvieglojumu piešķiršanas un 
iesniegumu izskatīšanas kārtību, kuru 2.2.6. punkts (22.12.2015. saistošo noteikumu 
Nr. 10 redakcijā)  nosaka sekojošo: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % 
apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ir 
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tiesības  saņemt juridiskām personām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas 
(ēku galvenais lietošanas veids -kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un uz 
taksācijas gada 30.jūniju ir saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas attiecībā 
pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā. Minēto noteikumu punkts 
3.1.1. nosaka, ka gadījumā, ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustamie 
īpašumi, tad atvieglojumu piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc pieprasītāja 
izvēles. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, 
J. Paulovičs, D. Pudelis, A. Aigars,), vienai deputātei – E. Jungai, saskaņā ar likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
   Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem 

noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
p.2.2.6. ( 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā) un 3.1. nolēma: 
Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu KVIST SIA (NMR 
40103477031) 50 % apmērā par nekustamā īpašuma “Rīta Laiko”, kadastra 
Nr.80740020014,  zemi  un ēkām. 
 
 
 
 
 

10/9.  
Par nomas līguma noslēgšanu.  

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 2017. gada jūnijā (reģ. Nr.17/875-S) saņemts E.K. 
iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes starpgabalu ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0502, platība 0.38 ha, kurš robežojas ar viņam īpašumā esošo 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0303 un ir ieskaitīto Valsts rezerves 
zemju fondā. 
Saskaņā Zemes pārvaldības likuma 17. panta  1. daļu rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs 
ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par 
to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz 
vietējās pašvaldības vārda, bet saskaņā ar 17. panta 2.punktu. 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas personas zemes 
nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17. panta (1) un (2) punktiem, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.K. par Valsts rezerves zemju fondā ieskaitītā 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0502  daļu ar  platību 0.19 ha, kura 
robežojas ar E.K. piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0303. 
2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas žurnālā. 
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10/10.  
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Ziņo: S.Strausa 
 
 
1. Mālpils novada domē 2017.gada 23.martā saņemts I.L. iesniegums ar lūgumu 
atļaut iegādāties  domājamās daļas no nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja 10, 
dzīvoklis 5. 
Saskaņā ar 24.07.2017. informatīvajām izdrukām no Kadastra informācijas sistēmas 
teksta datiem dzīvokļa īpašuma Nr. 5 kadastrālā vērtība ir 689 EUR, t.sk, pie dzīvokļa 
īpašuma piederošās zemes vienības domājamās daļas vērtība ir 173,18 EUR. 

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “SĪLMA” sniegto 
novērtējumu (24.07.2017.), dzīvokļa īpašums novērtēts par 350,00 EUR.  
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) pārejas 
noteikumu 11.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, 
atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko 
no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā 
zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 

Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, Mālpils novada  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
1.1.Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 

dzīvokļa īpašumu Nr. 5 ar kadastra Nr. 8074 900 4216, kurš atrodas Lielvārdes 
šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā. 

1.2.Noteikt dzīvokļa īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 350 EUR (trīs simti piecdesmit 
euro), t.sk. zeme 173,18 EUR (simtu septiņdesmit trīs euro un 18 centi). 

1.3.Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Lielvārdes šoseja 10 - 5” atsavināšanas to pārdodot   
izsoles nolikumu (pielikumā). 

1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt dzīvokļa īpašuma 
izsoli. 

 
2.Mālpils novada domē 2017. gada 16. maijā (reģ. Nr.17/669-S) saņemts E.B. 
iesniegums, ar piedāvājumu pašvaldībai iegādāties dzīvokli Nr.4 daudzdzīvokļu mājā 
ar adresi Lielvārdes šoseja 10, Upmalas, Mālpils novads. 
Dzīvokļa īpašums  kadastra Nr. 8074 900 4696 sastāv no: 
1) dzīvoklis Nr.4, kadastra apzīmējums 8074 002 0079 001 004 (2.stāvs; kopējā 
platība - 19.5 m2, sastāvošs no dzīvojamā telpas ar platību 11.20 m2 un virtuves ar 
platību 8.3 m2) 
2) 1950/20330 dzīvojamās mājas domājamā daļa (mājas kopplatība 241.8 m2; 
3) 1950/20330 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 002 0079, kopplatība 0.4378 ha, īpašuma kadastrālā vērtība  uz 01.01.02017. – 

1010 EUR ; 
4) īpašuma tiesības nostiprinātas uz E.B. vārda Rīgas rajona tiesas Mālpils 
zemesgrāmatu nodaļā Nr.1000 0023 54934; 
5) īpašnieka piedāvātā cena  par visu īpašumu – 1 480 EUR ; 
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Dzīvoklis ir kritiskā stāvoklī, tā sakārtošanai nepieciešams veikt kapitālo remontu. 
 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldība var iegūt  nekustamo 
īpašumu, kurš nepieciešamas autonomo funkciju veikšanai.    
 Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 
uzliek par pienākumu pašvaldībām likumīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, 
nepieļaujot nelietderīgu izmantošanu un izšķērdēšanu. Likuma 3. pants nosaka, ka 
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu un manta iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu. 
Likuma 8. pants nosaka aizliegumu iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu par 
paaugstinātu cenu.  
Pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 3. punktu, 
8.pantu, 

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

 
 

2.1. Neiegādāties dzīvokli kad. Nr.8074 900 4696 ar adresi Lielvārdes  šoseja 10-4, 
Upmalas, Mālpils nov. 

 
 

 
10/11.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada domē 2017.gada 26.jūnijā reģistrēts AS “Mērniecības centrs MC”, reģ. 
Nr. 40003717132, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētās mērnieces Sanitas 
Šķēles, sertifikāta Nr. BB -139, izstrādāto zemes ierīcības projektu “Gleznas-Meldrāji” 
nekustamā īpašuma „Gleznas”, kadastra Nr. 8074 003 0138, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0138  un nekustamā īpašuma “Meldrāji”, kadastra Nr. 
8074 003 0871 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0871 robežu 
pārkārtošanai. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 50.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 
“Adresācijas noteikumi” 2.punkta 9.apakšpunktu un 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, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 



 

13 
 

 
1. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0138, platību 0.8960 ha, saglabāt nosaukumu “Gleznas”, Mālpils novads. 
 
2. Zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0138, ar platību 0.8960 ha, 
un uz tā esošajam ēkām noteikt vienotu adresi Sudas iela 16, Mālpils, Mālpils 
novads. 
 
3. Zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0138, ar platību 0.8960 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
- individuālo dzīvojamo māju apbūve  (NĪLM kods – 0601) – 0.3900ha; 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0.5060 ha. 
 
4. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0871, 
ar platību 0.8480, saglabā nosaukumu  “Meldrāji”, Mālpils novads. 
  
5. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0871, ar platību 0.8480 ha, 
un uz tās esošajai ēkai piešķirt  vienotu adresi  Sudas iela 12, Mālpils, Mālpils 
novads. 
 
6. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0871, ar platību 0.8480 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
  - komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods – 0801) - 0.3280 ha; 
  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0.5200 ha. 
 

 
 

 
10/12.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piederības izvērtēšanu.  

Ziņo: S.Strausa 
 
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes 
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai 
skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība 
vai piekritība Mālpils novadā, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta 
noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību 
vai piekritību”  3.1. apakšpunktam tika konstatēts: 
 
1. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, 
Ministru kabineta rīkojums Nr.82 par zemes reformas pabeigšanu Mālpils novada 
lauku apvidū izdots 2016. gada 28.janvārī. 
Valsts zemes dienestā līdz 28.08.2017. iesniedzams apkopotais rezerves zemju 
izvērtējuma saraksts. 
2. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.190  5.punktam Pašvaldībā ir iesniegti 
izvērtējumi:  
2.1. Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 21.05.2017 ar vēstuli 
Nr.3/2-3/7456 (reģ. Mālpils novada domē 22.05.2017.ar Nr. 17/701-S) “Par rezerves 
zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu izvērtēšanu” informē, ka sarakstā norādītās 
zemes vienības nav piekritīgas vai piederīgas Latvijas valstij Finanšu ministrijas 
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personā;  
2.2. Ekonomikas ministrija 10.07.2017 ar vēstuli Nr. 732-6-2571 (reģ. Mālpils 
novada domē 10.07.2017. ar Nr. 17/941-S) “Par zemes vienību piekritību Mālpils 
novadā” informē, ka atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta pirmās daļas 3.punktam un 
8.panta 4.1 daļai valstij ir piekritīga zemes vienība (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 80740030953) Mālpils novadā, jo uz tās atrodas akciju sabiedrībai 
“Latvenergo” piederoša transformatoru apakšstacijas TP-9105 ēka (būves kadastra 
apzīmējums 80740030300005), kas nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma 
kadastra numurs 80745030024) sastāvā ierakstīta Mālpils novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000521191. 
2.3. AS “Latvijas Valsts meži”  2017. gada 28.jūnijā iesniegtajā sarakstā( dokumentā 
Nr. 4.1-2_05p1_260_17_733, reģ. Mālpils novada domē ar Nr. 17/890-S)  informē, ka  
valstij  pieder un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Zemkopības Ministrijas vārda  
saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0571 ar platību 0.38 ha. 
 No citu nozaru ministrijām izvērtējumi uz 25.07.2017. nav saņemti. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, virzīt jautājumu uz augusta Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas sēdi. 
 
 
 

10/13.  
Par tirgus rīkošanu Mālpils novada svētku laikā.  

Ziņo: S.Strausa 
 
2017.gada 25. jūlijā Mālpils novada domē saņemts ( reģ. Nr.17/989-S) kultūras centra 

direktores Edītes Priekules iesniegums, kurā tiek lūgta atļauja 2017.gada 5.augustā 

Mālpils novada svētku laikā Sporta ielā rīkot gadatirgu. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot gadatirgu Sporta ielā. 

2. Apstiprināt gadatirgus nolikumu (pielikumā). 

 
 

10/14.  
Par kandidātu izvirzīšanu konkursam “Latvijas labākais tirgotājs”. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli 
rīko ikgadējo konkursu “Latvijas Labākais tirgotājs 2017”, kura galvenie mērķi ir 
panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un 
krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, 
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ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Pirmo kārtu organizē 
pašvaldības līdz 2017. gada 28.jūlijam.  
Viens no veidiem, lai noteiktu novadu vai pilsētu labākos tirgotājus, ir patstāvīgi izvirzīt 
labākos objektus – pēc novada rīcībā esošām ziņām par tirdzniecības, ēdināšanas un 
pakalpojumu objektiem, kas ir guvuši pozitīvas atsauces no patērētājiem;  
Konkursa dalībnieks var būt jebkurš Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un 
pakalpojumu uzņēmums. Vērtēšana notiek atbilstoši konkursa dalībnieku specifikai. 
Galvenās kritēriju grupas ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, preču klāsts, kārtība un 
tīrība, speciālie piedāvājumi un informācija. Labākos objektus pašvaldības izvirza 
konkursa otrai kārtai, kuru  organizē Latvijas Tirgotāju asociācija  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Nepiedalīties konkursā “Latvijas labākais tirgotājs 2017”. 

 
 
 

10/15.  
Par līdzfinansējumu īsfilmai par jauniešu drošību. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts Ziņas TV producentes Antras Grīnbergas iesniegums 
(reģ.Nr.17/886) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu, lai veidotu īsfilmu – mācību 
materiālu jauniešu mērķauditorijai par HIV vīrusa izplatību Latvijā, par vīrusa 
īpašībām, par profilaksi un atbildību.  

 HIV vīrusa izplatība Latvijā, ņemot vērā statistiku, ir pārkāpusi marginālās 
robežas un lielākoties jaunatklātie gadījumi ir vecumposmā no 20 - 40 gadiem. Lai 
sasniegtu mērķauditoriju, jauniešus, RD Labklājības departaments ir rosinājis izveidot 
īsfilmu kā mācību materiālu tieši jauniešiem. Šim materiālam ir jāietver vīrusa 
īpašības, informācija, ko darīt, uzzinot par saslimšanu, un kā mainījusies ārstēšana 
mūsdienās, bet pats galvenais, lai rosinātu runāt par profilaksi un atbildību pret sevi un 
pret savu partneri. Lai atgādinātu, uzrunātu un veicinātu izpratni tieši jauniešu 
mērķauditorijā, plānots izgatavot šo materiālu un nodrošināt tā pieejamību, lai skolā to 
varētu aktualizēt un izrunāt. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

Nepiešķirt finansējumu mācību materiāla izveidei jauniešu mērķauditorijai par HIV 
vīrusa izplatību, īpašībām, profilaksi un ārstēšanu. 

 
 

10/16.  
Par mūzikas albuma iegādi pirmklasnieku sveikšanai. 

Ziņo: S.Strausa 
 
2017.gada 6.jūlijā Mālpils novada domē saņemts SIA “Mikrofona ieraksti” iesniegums 
(reģ.Nr. 17/933-S) ar piedāvājumu pirmklasnieku sveikšanai iegādāties mūzikas 
albumu “Kur dzīvo laime?”. 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 

 
 

Neiegādāties mūzikas albumu “Kur dzīvo laime?”. 
 
 
 
 

10/17.  
Par  plānošanas dokumenta darbam ar jaunatni izstrādi. 

Ziņo: S.Strausa 
 

 
Mālpils novada domē 2017. gada 6. jūlijā (reģ. Nr.17/930-S) saņemts Antras 
Austriņas-Seņkānes iesniegums par plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni 
nepieciešamību un tā izstrādi vai Mālpils novada plānošanas dokumentā “ Mālpils 
novada attīstības programma” papildus punkta iekļaušanu par darbu ar jaunatni. 
Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana. 
Saskaņā ar jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot 
pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus. Šāda plānošanas 
dokumenta izstrāde palīdz noskaidrot un definēt problēmas darbā ar jaunatni 
pašvaldībā, uzstādīt mērķus jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī plānot 
uzdevumus un aktivitātes. 
 Šobrīd Mālpils novadam nav iespējams pretendēt uz vairāku valsts projektu 
finansējumu jaunatnes politikas attīstībai novadā, jo pašvaldībai nav plānošanas 
dokumenta darbam ar jaunatni. 
 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

1. Ņemot vērā, ka Mālpils novada Attīstības Programma izstrādāta 2012.-
2018.gadam, izstrādājot jauno Attīstības Programmu, iekļaut papildus sadaļu, 
pievienojot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus. 

2. Augusta Izglītības un Finanšu komitejas sēdē pārskatīt jaunatnes lietu 
speciālistes Antras Austriņas-Seņkānes slodzi (pašreiz 0,2 slodzes). 

3. Izveidot darba grupu plānošanas dokumenta izstrādei. 
 
 
 
 

10/18.  
Par sadarbību, sagaidot Latvijas simtgadi un godinot Brīvības cīņu varoņus. 

Ziņo: S.Strausa 
 

2017. gada 30. jūnijā Mālpils novada domes kancelejā saņemta Jaunsardzes un 
informācijas centra (turpmāk JIC) vēstule Nr.3/2.1-2/375 par sadarbību, sagaidot 
Latvijas 100-gadi un godinot Brīvības cīņu varoņus. JIC jau 2014. gadā uzsācis 
projektu “Atceries Lāčplēšus!”, kur viens no darba uzdevumiem ir uzstādīt piemiņas 
zīmes Lāčplēša Kara ordeņa (turpmāk LKO) kavalieriem to dzimtajā pusē. Šobrīd 
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projekts tuvojas noslēgumam, un JIC aicina pašvaldības izmantot iespēju piedalīties 
šajā projektā un saņemt stēlu (piemiņas stabu) izgatavošanai nepieciešamo akmens 
izejmateriālu. JIC aicina pašvaldības veidot piemiņas vietas gan Brīvības cīņu atceres 
vietās, gan LKO kavalieru atdusas vietās. 

Lai piedalītos JIC projektā, pašvaldībai nepieciešams pieteikties JIC akmens 
izejmateriālu saņemšanai (stēla pēc uzstādīšanas tiks nodota pašvaldības īpašumā), 
saskaņot LKO kavalieru datus, veikt gravēšanas un uzstādīšanas darbus. 

Situācija Mālpils novadā ir sekojoša: 

1. Mālpils novadā dzimuši un dzīvojuši deviņi LKO kavalieri, no kuriem pieci ir dzimuši 
mālpilieši un viens – sidgundietis. Trīs kavalieri dzimuši citos pagastos, bet ir 
strādājuši un dzīvojuši Mālpilī un Sidgundā. Taču, ņemot vērā JIC vēstulē minēto, 
tikai viens ir apglabāts Mālpilī, pārējie – divi Suntažos, viens Rīgā, divi Amerikā un 
trīs gājuši bojā izsūtījumā. Pielikumā pievienota detalizēta informācija par katru 
kavalieri. 

2. 1917. gada septembra pirmajās nedēļās pie Uspīļu-Peļņu mājām (Mores pagastā, 
pie Mālpils novada robežas) notikušas kaujas, kas esot bijušas pēdējās latviešu 
strēlnieku pulku kaujas,  

3. Mores pagasta Peļņu māju saimnieks Artūrs Melbārdis izteicis vēlmi uzstādīt šīs 
kaujas vietā piemiņas zīmi (sadarbībā ar Siguldas novada domi) un piesaistīt 
apkārtējās izglītības iestādes šī gada 12. septembrī plānotajam piemiņas 
pasākumam (par to būs iesniegums Mālpils domei) 

4. 1928. gadā Mālpils baznīcā iesvētīta marmora plāksne kara laikā kritušajiem 
mālpiliešiem, 

5. 1933. gadā Mālpils apkārtnē, tai skaitā pie Peļņu mājām, kritušie karavīri 
pārapbedīti Mālpils kapsētā (t.s. Strēlnieku kapos), kur 1967. gadā uzstādīts granīta 
piemineklis kritušajiem. 

Ja veido vienu kopēju stēlu visiem LKO kavalieriem – mālpiliešiem un sidgundiešiem, 
nepieciešams pieņemt lēmumu par piemērotu vietu. Kapsētā strēlnieku kapos jau ir 
viens piemineklis ar citu informatīvo saturu – par kaujām Mālpils apkārtnē. Bet mūsu 
LKO kavalieri ir cīnījušies citviet Latvijā. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Piedalīties projektā, uzstādot piemiņas zīmi Mālpils kapsētas strēlnieku kapos. 
 
 

 
10/19.  

Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi. 

Ziņo: S.Strausa 
 
10.07.2017.Mālpils novada domē saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule 
(reģ.Nr.17/943-S), kurā minēts, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu domei triju mēnešu laikā pēc 
ievēlēšanas  ir jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Tiesības izvirzīt un pieteikt 
savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju un to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām  vadības institūcijām, katram domes deputātam, 
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kā arī ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Paziņojums par vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu  izliekams redzamā vietā pie domes 
ēkas. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 

Noteikt vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 
22.augustam. 

 
 
 
 

10/20.  
Par futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada domē 06.07.2017. saņemts Futbola skolas „Garkalne”, reģ. Nr. 
40008161502, valdes locekļa V.Klibus iesniegums ar lūgumu atļaut Mālpils 
internātpamatskolas un profesionālās vidusskolas sporta laukumā vadīt futbola 
treniņus Mālpils bērniem: 
Otrdienās  no plkst.15.00 -18.00 
Trešdienās no plkst.15.00-16.30 
Ceturtdienās no plkst.15.00-16.30 
Piektdienās no plkst.15.00 līdz 18.00. 
 Nodarbības  notiek apvienotās grupās, kur trenējas Mālpils vidusskolas futbola 
pulciņa bērni kopā  Futbola skolas „Rakari”  komandu. 
 V.Klibus lūdz atlaidi sporta laukuma nomas maksai, jo nodarbībās tiek 
izmantota tikai  puse laukuma. Otrā pusē parasti  darbojas  nometnes bērni. 
 Saskaņā ar Mālpils novada domes 24.02.2016. lēmumu Nr.2/13 Par  maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu  Mālpils profesionālajā vidusskolā maksa par 
stadiona izmantošanu ir 5.00 EUR /stundā. 
 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 Izvērtējot augstākminēto un ņemot vērā, ka treniņos piedalās Mālpils 
pašvaldības bērni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,  
Samazināt Mālpils internātpamatskolas un profesionālās vidusskolas sporta stadiona 
nomas maksu  Futbola skolas „Garkalne”, reģ. Nr. 40008161502, vasarā rīkotajām 
treniņu nodarbībām  par 50%, t.i. 2,50 EUR/stundā. 
 
 

10/21.  
Par izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
1.Pamatojoties uz 28.06.2017. sēdes lēmumu 9/4: 
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1.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo 
īpašumu „Jaunā iela 7”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 0.2906 ha platībā un adresi Jaunā iela 7, 
Mālpils, Mālpils nov. 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas (sākuma) cenu 10 000,- EUR (desmit 
tūkstoši eiro), 

ir  izstrādāti nekustamā īpašuma „Jaunā iela 7”,  Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0743,izsoles neteikumi (pielikumā). 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunā iela 7”, Mālpils novads kadastra Nr. 
8074 003 0743 izsoles noteikumus (pielikumā). 
 
 
 
2. Pamatojoties uz 28.06.2017. sēdes lēmumu 9/5: 
 
2.1. Iznomāt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Ceri”, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas sastāv no  lauku saimniecības 
nedzīvojamās ēkas  938.3 m2 kopplatībā. 
2.2. Uzdot izpildinstitūcijai izstrādāt nomas izsoles nolikumu, 
 
ir izstrādāti nekustamā īpašuma „Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 503 0026, 
izsoles noteikumi (pielikumā). 
 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons, E. 
Junga, D. Pudelis, A.Aigars), vienam deputātam – J.Paulovičam, saskaņā ar likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties NOLEMJ: 
 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 503 0026, 
izsoles noteikumus (pielikumā). 
 

10/22.  
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada domes 2017. gada 24.maija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.7/25 
atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas 
Nr. GN 9553, tika  apstiprināti kustamās mantas atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi, tika noteikta kustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 100,- EUR ( viens 
simts euro). 
 Kustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli notika 2017. gada 17. 
jūlijā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks - fiziska persona 
S.R., pers. k. “dzēsts”, iesniedzot izsoles noteikumos norādītos dokumentus. 
 Saskaņā ar 2017. gada 24.maija Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.7/25 
apstiprināto “Kustamās mantas – vieglās automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts 
reģistrācijas Nr. 9553,  atsavināšanas to pārdodot otrās izsoles noteikumu” 15.punktu, 
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S.R., pers. k. “dzēsts”, nosolīja kustamo īpašumu par 110,- EUR (viens simts desmit 
euro). Nosolītājs minēto summu ir iemaksājis Mālpils novada domes kasē. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta 
otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, V.Mihelsons,  
E. Junga, D. Pudelis, A.Aigars, J. Paulovičs), NOLEMJ: 
 
 
 Apstiprināt 2017. gada 17.jūlijā notikušās kustamā īpašuma - ŠKODA OCTAVIA, 
valsts reģistrācijas Nr. GN 9553, izsoles rezultātus. 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Novada domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
Protokoliste: 
Lietvede         L. Graudiņa 
 
26.07.2017. 
 
 
 
 


