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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. 9 

P R O T O K O L S 
 
Mālpils novada Mālpilī       29.08.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 16.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.30 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

3. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

5. Par galvojuma piešķiršanu pašvaldības SIA NORMA K katlumājas rekonstrukcijas 

projektam. 

6. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas nolikumā. 
7. Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2018./2019.mācību gadu. 
8. Par PII “Māllēpīte” pašvērtējuma apstiprināšanu. 
9. Par rudens gadatirgus organizēšanu. 
10. Par atbalstu dokumentālās filmas “Latvijas volejbola leģendas”  uzņemšanai. 
11. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu. 
12. Par līdzfinansējumu biedrības “Notici sev!” projektam “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā”. 
13. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā 
14. Par telpu nodošanu nomā. 
15. Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas tapšanai. 

 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 2 
(diviem) jautājumiem. 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 2 (diviem) jautājumiem: 
 
16. Par izmaiņām licencēšanas komisijas sastāvā. 
17. Par cirsmu izsoles nolikumu apstiprināšanu 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
Sēdē piedalās: 
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Deputāti – S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. 
Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars 
 
 
Nav ieradušies deputāti- D. Pudelis (pamatdraba dēļ) 
 
 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A. Bukovskis 
 
 

9/1. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

 
1. Mālpils novada domē 2018.gada 7.augustā  iesniegts apstiprināšanai  sertificētas 
personas Kristīnes Mitules, sertifikāta Nr. AA 000000012, izstrādātais zemes ierīcības 
projekts nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Mālpils novads  zemes vienības ar  kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0006, adresi Torņkalna  iela 14, Mālpils, Mālpils novads  sadalei. 
 Izskatot iesniegto projektu dome konstatē: 
    1) zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā  tiks izveidotas divas zemes vienības,  
     2) atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam  projektētās zemes vienības 
atrodas Mālpils ciema individuālo dzīvojamo māju  apbūves teritorijā. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” 19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  “Adresācijas 
noteikumi” 2. punkta 7 un 9. apakšpunktu, 11 punktu, 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, 4. punktu. 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
1.1 Apstiprināt sertificētās personas Kristīnes Mitules izstrādāto zemes ierīcības projektu 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0006, platību 2.1 ha  sadalei. 
1.2.  Esošā īpašuma sastāvā  paliekošās daļas  zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto 
kadastra apzīmējumu  8074 003 1017, platību 1.4 ha, mainīt adresi no Torņkalna  iela 
14, Mālpils, Mālpils novads uz no Torņkalna  iela 16, Mālpils, Mālpils novads 
1.3. zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1017, platību 
1.4 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101) 
– 1.25 ha 

 individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods-0601) -0.15 ha 
Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 
003 1018, platību 0.7 ha piešķirt adresi Torņkalna iela 16, Mālpils, Mālpils nov. 
Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1018 platību 0.7 ha 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 0.12 ha; 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) – 
0.58 ha 
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Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 

 
 
2.  Mālpils novada domē 2018.gada 28.augustā  iesniegts apstiprināšanai,  sertificētas 
personas Egīla Krafta, sertifikāta Nr. BA 381, izstrādātais zemes ierīcības projekts 
pašvaldībai piederošās  zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu  8074 003 0902, adresi 
Rūpniecība iela 9, Mālpils, Mālpils novads  sadalei. Izskatot iesniegto projektu dome 
konstatē: 
     1) zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā  tiks izveidotas trīs  zemes vienības  
     2) atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam  projektētās zemes vienības 
atrodas Mālpils ciema  rūpnieciskās apbūves teritorijā 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” 19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  “Adresācijas 
noteikumi” 2. punkta 9. apakšpunktu, 11 punktu, 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, 4. punktu. 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
2.1 Apstiprināt sertificētās personas Egīla Krafta izstrādāto zemes ierīcības projektu 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, platību 10.22 ha  sadalei. 
2.2. Īpašuma paliekošās daļas  zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 1019, platību 9.32 ha, saglabāt adresi Rūpniecības iela 9, 
Mālpils, Mālpils novads. 
2.3. Zemes vienībai ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1019, platību 
9.32 ha noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve – (NĪLM  kods-1201)- 0.0203 ha; 

 pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM  kods - 0502) -       5.3997 
ha 

 neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM  kods-1000) – 3.90 ha 
2.4. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 
003 1020, platību 0.5 ha, piešķirt  adresi Rūpniecības iela 9A, Mālpils, Mālpils novads. 
2.5. Zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1020, 
platību 0.5 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: -  

 neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM  kods-1000)  
2.6.  Zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1021, 
platību 0.4 ha, piešķirt adresi , Rūpniecības iela 9B, Mālpils, Mālpils novads. 
2.7. Zemes vienībai Nr. 3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1021, 
platību 0.5 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: -  

 neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM  kods-1000) -0.4 ha. 
2.8 Jaunizveidotās zemes vienības Nr. 2 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 
003 1020, platību 0.5 ha un Nr.3  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1021 
platību 0.4 ha  iekļaut viena  jaunizveidotā īpašuma sastāvā. 
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 
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3. Mālpils novada domē 2018.gada 21.augustā  iesniegts apstiprināšanai  sertificētas 
personas Egīla Krafta, sertifikāta Nr. BA 381 izstrādātais zemes ierīcības projekts 
nekustamā īpašuma “Kalnajaunzemi”, Mālpils novads  zemes vienības ar  kadastra 
apzīmējumu  8074 001 0182,  Mālpils novads  sadalei. 
 Izskatot iesniegto projekt dome konstatē: 
    1) zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā  tiks izveidotas divas zemes vienības,  
   2)  atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam  projektētās zemes vienības atrodas 
Mālpils novada lauku zemju teritorijā. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” 19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  “Adresācijas 
noteikumi” 2. punkta 7. apakšpunktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu 
Nr. 496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16.punkta pirmo apakšpunktu, 4. punktu. Kadastra 
likuma 1. panta 14. punktu 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
 
3.1. Apstiprināt sertificētās personas Egīla Krafta izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Kalnajaunzemi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0182, platību 8.2 ha  sadalei. 
3.2. Esošā īpašuma sastāvā  paliekošās daļas  zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto 
kadastra apzīmējumu  8074 001 0567, platību 1.0 ha, saglabāt adresi ”Kalnajaunzemi”, 
Mālpils novads.  
3.3. zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 001 0567, platību 
1.0 ha, noteikt lietošana mērķi 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) – 
1.0 ha 
3.4. Jaunizveidotā īpašumam, kurā tiks iekļauta zemes vienība Nr. 2 ar  pirmsreģistrēto 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0568, platību 7.2 ha, piešķirt  nosaukumu 
“Augstkalnajaunzemi”,  Mālpils novads. 
     3.5. Zemes vienībai  Nr.2 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 001 0568, 
platību 7.2 ha noteikt lietošanas mērķi 
  • zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) – 
7.2 ha 
 
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 
 
 
4.Mālpils novada domē 2018.gada 24.augustā  iesniegts apstiprināšanai  sertificētas 
personas Dainas Aladjevas, sertifikāta Nr. BA -96, izstrādātais zemes ierīcības projekts 
nekustamā īpašuma “Klūgas -Grūbas”, Mālpils novads  zemes vienības ar  kadastra 
apzīmējumu  8074 001 0227  sadalei. 
 Izskatot iesniegto projektu dome konstatē: 
    1) zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā  tiks izveidotas divas zemes vienības,  
     2) atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam  projektētās zemes vienības 
atrodas Mālpils novada lauku zemju teritorijā. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” 19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
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projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  “Adresācijas 
noteikumi” 2. punkta 7 un 9. apakšpunktu, 11 punktu, 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, 4. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pirmā panta 14. 
punktu: 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
4.1 Apstiprināt sertificētās personas Dainas Aladjevas izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Klūgas -Grūbas”, Mālpils novads zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0227, platību 87.8 ha  sadalei. 
4.2.  Zemes vienību Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 001 0565, 
platību 85.6 ha, saglabāt nekustamā īpašuma   “Klūgas-Grūbas”, Mālpils novads 
sastāvā. 
4.3. zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu   8074 001 0565, 
platību 85.6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101) 
– 38.0 ha 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201)  

- 47.6 ha 

4.4 Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr. 2 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 
8074 001 0566, platību 2.2 ha un uz tā esošajai viensētai saglabāt adresi “Klūgas”, 
Mālpils nov. 
4.5 Zemes vienībai Nr. 2 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 001 0566, 
platību 2.2 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101) 

– 2.2 ha 

 
9/2. 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

1. Mālpils novada domē 2018.gada 16. augustā  saņemts privātpersonas, nekustamā 
īpašuma [dzēsts] īpašnieka, iesniegums par  nosaukumu piešķiršanu īpašumam, kurš 
tiks izveidots atdalot  zemes vienību no nekustamā īpašuma “[dzēsts]”, Mālpils novads. 
Izskatot iesniegumu un pašvaldība rīcībā esošo informāciju, Mālpils  novada pašvaldības 
dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1) saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada 
8074 004 0009 (turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāv no trīs zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 8074 004 0009, 8074 004 0007 un 8074 004 0008; 

2) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam  lauku apvidos ir nepieciešams piešķirt 
nosaukumu; 

3) saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024 gadam grafisko pielikumu 
“Mālpils novada plānotā izmantošana” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 
0008 atrodas meža zemju teritorijā, bet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 
0007 – lauku zemju teritorijā; 
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4) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  8074 004 0008 un 8074 004 0007 
patreizējais  likumīgi noteiktais lietošanas mērķis-zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,  Ministru 
kabineta noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
5.punktu,17.punkta piekto apakšpunktu, 30. punktu, Mālpils novada teritorijas plānojuma 
2013-2024. gadam 6.2 punktu 

 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 

1.1 Piešķirt nosaukumu – „Mežupes”, Mālpils novads jaunizveidotajam īpašumam, kurā 
paredzēts iekļaut no nekustamā īpašuma ”Kurzemnieki”, Mālpils novads atdalīto zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0007, platība 11.5 ha. 
1.2.Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0008, platību 13.3 ha saglabāt 
nekustamā īpašuma  “Kurzemnieki”, Mālpils novads sastāvā. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0008, platību 13.3 ha mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

2. Mālpils novada domē saņemts AS „Latvijas valsts meži” iesniegums   

 ar lūgumu  mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Ceļš C-54 Zariņi-Valsts mežs“, 

Mālpils novads,  uz  “Zariņu ceļš” , Mālpils novads, saskaņā ar Mālpils novada domes 

2018. gada 25 aprīļa lēmumu Nr.4/6 un 2018. gada  10. jūlijā  noslēgto vienošanos starp 

AS „Latvijas valsts meži” un  Mālpils novada domi Nr.5-8.2_00k8_260_18_192 par 

pašvaldībai piederošā ceļa ar nosaukumu “Ceļš C-54 Zariņi-Valsts mežs“, Mālpils novads 

pārņemšanu. 

 

Pamatojoties uz  Kadastra likuma 1 panta 14. punktu, likuma par Pašvaldībām 21. panta 

27. punktu, vienošanās Nr.5-8.2_00k8_260_18_192 punktu 1.2. 

 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
2.1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8074 004 0262, 

sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0262, platību1.33 ha 

no “Ceļš C-54 Zariņi-Valsts mežs“, Mālpils novads uz “Zariņu ceļš”, Mālpils novads. 

 

3. Mālpils novada domē 2018.gada 27. augustā  saņemts [dzēsts] nekustamā īpašuma 
„Klētnieki”, Mālpils nov. īpašnieces iesniegums par  nosaukumu piešķiršanu īpašumam, 
kurš tiks izveidots atdalot  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 06 0153, platību 
4.7 ha no nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0152. 

 Izskatot iesniegumu un pašvaldība rīcībā esošo informāciju, Mālpils  novada 
pašvaldības dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1) saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada 
zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000177382  nekustamais īpašums  “Klētnieki”, 
Mālpils novads kad. Nr. 8074 006 0152 (turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāv no 
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8074 006 0152 un 8074 004 0153;  

2) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam  lauku apvidos ir nepieciešams piešķirt 
nosaukumu; 

3) saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024 gadam grafisko pielikumu 
“Mālpils novada plānotā izmantošana” zemes vienība atrodas meža zemju teritorijā; 

 4) zemes vienībai patreizējais  likumīgi noteiktais lietošanas mērķis-zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība( NĪLM kods 0101). 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,  Ministru 
kabineta noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
5.punktu,17.punkta piekto apakšpunktu, 30. punktu, Mālpils novada teritorijas plānojuma 
2013-2024. gadam 6.2 punktu 

Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
3.1 Piešķirt nosaukumu – „Krimuškas”, Mālpils novads jaunizveidotajam īpašumam, 
kurā paredzēts iekļaut no nekustamā īpašuma ”Klētnieki”  Mālpils novads atdalīto zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0153  platību 4.7 ha.  
3.2 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0153 mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosakot - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 
9/3. 

Par dāvinājuma pieņemšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē 2018. gada 16. augustā saņemts [dzēsts] iesniegums ar 
piedāvājumu dāvināt pašvaldībai zemes gabalu, kurš zemes ierīcības projekta 
realizācijas procesā tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Kurzemnieki”, Mālpils nov. 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0009, uz kura atrodas pašvaldības 
bilancē esošā ceļa “Baņģi-Pilskalni” posms un lūgumu pašvaldību  segt izdevumus, kuri 
saistīti ar  augstāk minētā zemes gabala robežu plāna izgatavošanu un ierakstīšanu 
zemesgrāmatā. 
 Uz privātpersonai [dzēsts] piederošā nekustamā īpašuma “Kurzemnieki” zemes gabala 
atrodas   pašvaldības bilancē un apsaimniekošanā esošā ceļa C-8 Baņģi –Pilskalni 
posms 132 metru garumā, kurš  saskaņā ar 1993. gadā izgatavoto zemes robežu plānu ir  
Cits zemes lietojums - Mālpils pagasta  TDP – koplietošanas ceļš. Izstrādājot zemes 
ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 004 0009 sadalei, zeme 
zem koplietošanas ceļa tika izdalīta kā atsevišķa zemes vienība.` 
Zemes gabals zem pašvaldības ceļa posma ir nepieciešams pašvaldībai ceļa 
uzturēšanai un  iespējamajai rekonstrukcijai, lai nodrošinātu  pašvaldībai noteikto 
autonomo funkciju veikšanu. 
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Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 Pieņemt dāvinājumā zemes gabalu, uz kura atrodas pašvaldības bilancē un 
apsaimniekošanā esošā ceļa C-8 Baņģi-Pilskalni posms. 
1. Segt izdevumus, kas saistīti ar zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēšanu un 
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā zemesgabalam, uz kura atrodas pašvaldības ceļa 
posms. 
2.  Uzdot izpildinstitūcijai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei. 
 
 

9/4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
1. Mālpils novada domē no  SIA KVIST saņemts 2018.gada 6.augusta iesniegums  par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu par nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru 80740020014 saskaņā ar Mālpils novada domes    Saistošo noteikumu 
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” punktu 2.2.6..  
Iesniegumam ir pievienota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka saskaņā ar tās rīcībā 
esošo informāciju KVIST SIA (NMR 40103477031) 30.06.2018. reģistrēti 668 darba 
ņēmēji. Iesniegumam ir pievienota 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 euro, kā to nosaka Likuma par  
nekustamā īpašuma nodokli 5.panta ceturtā daļa. 
Konstatēts sekojošais. Saskaņā ar VZD kadastra reģistrā esošo informāciju īpašumā 
“Rīta Laiko” reģistrētas SIA KVIST piederošas rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251). 
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju KVIST SIA (NMR 
40103477031) 30.06.2017. bija  reģistrēti 663  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 punkts 
2.2.6. (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 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 (septiņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), 1 (vienu) balsi  “atturas” ( E. Junga-
Ķēniņa), 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: 
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piešķirt   2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu KVIST SIA (NMR 
40103477031) 50 % apmērā   par nekustamā īpašuma  “ Rīta Laiko”, kadastra 
Nr.80740020014,  zemi  un ēkām. 
 
 
2. Mālpils novada domē  no  otrās grupas invalīda  [dzēsts] saņemts iesniegums ar 
lūgumu piešķirt nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu “[dzēsts]”, kurš netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā (22.08.2018.iesniegums ar reģ. Nr. ). Iesnieguma 
iesniedzējs uzrādījis Invaliditātes apliecību 1361059, kuras derīguma termiņš  no 
11.06.2018. līdz  22.03.2020.       

Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  Saistošos noteikumus Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji 
noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

 
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 
26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.1.:  
   
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
2. 1. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā par Mālpils 
novada  nekustamo īpašumu “[dzēsts]” otrās grupas invalīdam [dzēsts],  deklarētās 
dzīvesvietas adrese:  “[dzēsts],  sākot ar 2018.gada jūlija mēnesi   līdz 2020.gada marta 
mēnesim (ieskaitot). 
 
 
 

9/5. 
Par galvojuma piešķiršanu pašvaldības SIA NORMA K katlumājas rekonstrukcijas 

projektam. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada pašvaldības SIA “Norma K” ir noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/17/A/016 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  
(CFLA) par projekta “Katlu mājas efektivitātes paaugstināšana Mālpilī”. Kopējie projekta 
attiecināmie izdevumi ir 589 700.00 EUR, no kuriem Kohēzijas fonda finansējums ir 40% 
vai 235 880.00 EUR. 
Lai realizētu projektu, kura kopējās izmaksas ir 856 520.00 EUR, ir nepieciešams piesaistīt 
finansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē, tāpēc SIA “Norma K” lūdz Mālpils novada domi 
sniegt galvojumu kredīta saņemšanai Valsts kasē par kopējo summu 620 640.00 EUR. 
Izvērtējot Mālpils novada pašvaldības saistību apjomu: 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 
1. Sniegt pašvaldības galvojumu Mālpils pašvaldības SIA “Norma K”, reģ. nr. 
40003312216, kurā Mālpils novada domei pieder 100% kapitāldaļas, aizņēmumam 
620 640.00 EUR ( seši simti divdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro) apmērā uz 30 
gadiem ar 2 gadu atlikto pamatsummas maksājumu; 
2. Uzdot  V. Cērpam sagatavot pieteikumu galvojuma saņemšanai, pamatojoties uz 
25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”. 
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9/6. 
Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas nolikumā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada dome 2015.gada 26.augustā apstiprināja Mālpils novada vidusskolas 
nolikumu (lēmums Nr. 8/7).   
Mālpils novada vidusskolas nolikuma VIII.nodaļa: „Skolas saimnieciskā darbība” 
reglamentē saimnieciskās darbības veikšanu izglītības iestādē, taču nenosaka izglītības 
iestādes vadītāja kompetenci saimnieciskās darbības organizēšanā. 
Līdz ar to izdarāmi grozījumi izglītības iestādes nolikumā, papildinot nolikumu ar tiesību 
normām, kuras nosaka izglītības iestādes vadītāja kompetenci saimnieciskās darbības 
organizēšanā, tajā skaitā paredzot izglītības iestādes vadītājam tiesības slēgt 
saimnieciska rakstura līgumus. 
Ievērojot teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punkta, 
Izglītības likuma 22.panta pirmās daļas, ‘Vispārējās izglītības likuma 9.panta otrās daļas, 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas nolikuma grozījumus (pielikumā); 
2. Noteikt, ka Mālpils novada vidusskolas nolikuma grozījumi stājas spēkā pēc to 
apstiprināšanas domes sēdē. 
 

 
9/7. 

Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2018./2019.mācību gadu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
 

Mālpils novada vidusskola 
 

2018./2019.m.g. Mālpils novada vidusskola turpina realizēt sešas izglītības programmas: 

1) Pamatizglītības programma (kods 21011111); 

2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611); 

3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811); 

4) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) neklātienes programma; 

5) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011); 

6) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (kods 

31011013). 

Uz 2018.gada 29.augustu skolā ir 340 skolēni. Mācības 1.klasē uzsāks 24 bērni, 

10.klasē – 10 skolēni. Mācību programmu realizēšanu nodrošinās 46 pedagogi. Skolā 

strādās 13 tehniskie darbinieki. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālo programmu realizēšanu, kā arī palīdzētu katram 

apgūt izglītības programmu atbilstoši viņa spējām, bērniem ir pieejams atbalsta 

personāls: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un pedagoga palīgs. 
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Arī šajā mācību gadā skolā tiek plānots turpināt realizēt jau iepriekš piedāvātās interešu 

izglītības programmas, papildinot to piedāvājumu citos vecumposmos. 

Šogad skola turpinās darboties vairākos starptautiskajos projektos: “Jaunieši un veselīgs 

dzīves veids digitālajā laikmetā”, “COLENT Kooperatīvās mācīšanās metodes un 

digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā”, “Māksla un veselīgs dzīvesveids”, esam 

uzsākuši sadarbību ar Klaipēdas ģimnāziju starptautiska projekta realizēšanā, kā arī 

piedalīsimies projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”, “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

Vidusskolas posmā skola turpina piedāvāt apgūt uzņēmējdarbības programmu “Esi 

Līderis”, kā arī komerczinību programmu 7., 8., 9. klasēm. 

Skola aktīvi darbojas arī Ekoskolu un Draudzīgā skola kustībās, jau gadu esam 

Brīvprātīgo skolu tīkla kustībā, kas palīdz uzlabot metodisko darbu skolā un veiksmīgi 

ieviest kompetenču izglītību. 

Turpinās arī iepriekšējā mācību gadā aizsāktā sadarbība ar novada jaunatnes lietu 

speciālistu, organizējot pasākumus skolas bērniem.  

                Sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam, ir veikts remonts skolas 4.stāvā, 

administrācijas telpās. Ir iegādātas mēbeles atsevišķām klases telpām. 

 

PII "Māllēpīte" 
 

Iestādē uz 1.septembri 172 audzēkņi 9 grupās; 
- no tiem 73 bērni no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai 4 grupās (viena 

no tām jaukta vecuma grupa -7 bērni 5 g.v., pārējie – 4 g.v.); 
- 4 grupās bērni vecumā no 3-5 gadiem; 2 grupas bērni vecumā no 1,5 - 3 gadiem. 
 
Iestādē strādā 28 darbinieki, vēl 1 darbinieks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 
- Tehniskie darbinieki: 14  
- Pedagoģiskie darbinieki: 14, no tiem 9 grupu darbinieki. 
 

Patreiz vēl tiek meklēts viens skolotāju palīgs. Atbilstoši procedūrai, notiek pārrunas ar 
jauno darbinieku kandidātiem, viņu noformēšana darbā, turpinās pārrunas ar jauno 
logopēdu par darba laika saskaņošanu. 
Iegādāti mācību līdzekļi 337.71 eiro no piešķirtās mērķdotāciju summas. 
Iestādē, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, 
nepieciešams atbalsta personāls – šogad 3 pedagogi ir ieguvuši tiesības strādāt 
speciālās izglītības programmās. 
Atbilstoši budžetā plānotajiem līdzekļiem, šovasar ir veikti apjomīgi darbi iestādes telpās 

un teritorijas labiekārtošanā, kuri jāturpina nākošgad. Šobrīd ir paveikti sekojoši 
darbi: 

- nobruģēts 267 kvadrātmetru platībā gājēju celiņš; 
- izremontētas 10.gr. “Mazputniņš” telpas; 
- iegādātas mēbeles 10.gr. garderobei un grupas telpai; 
- nomainītas siltuma un ūdens caurules vienstāva korpusa gaiteņos; 
- salabotas 3 kanalizācijas akas; 
- iegādāti divi parka soliņi pie grupu ieejas; 
Šobrīd vēl notiek vienstāva korpusa gaiteņu remonts. 
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Mālpils Mūzikas un mākslas skola 
 
1) Mālpils Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu skaits uz 2018. gada 22. augustu ir 88 
audzēkņi. Skolu beidza 14 audzēkņi mākslas un mūzikas nodaļās kopā; 
2) Pedagogu skaits: 17; 
3) Programmu skaits 7 
5) Pirmā septembra pasākums notiks 3. septembrī, plkst. 13:00 Kultūras centra lielajā zālē. 

 
 

9/8. 
Par PII “Māllēpīte” pašvērtējuma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Pamatojoties uz 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumiem  
Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas 
Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas 
un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot Mālpils PII “Māllēpīte” pašvērtējuma ziņojumu (pielikumā). 
 

 
9/9. 

Par rudens gadatirgus organizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Izskatot saņemto Mālpils kultūras centra direktores Edītes Priekules iesniegumu, kurā 
tiek lūgta atļauja š.g. 16. septembrī rīkot Rudens gadatirgu Mālpils centrā:  
 
Dome, balsojot ar balsīm „par”       “pret”               “atturas”, nolemj, 
 
 
Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 16. septembrī 
Mālpils centra teritorijā. 
 
 

9/10. 
Par atbalstu dokumentālās filmas “Latvijas volejbola leģendas  uzņemšana”. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē 2018. gada 8. augustā saņemts SIA “Visio” iesniegums ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt dokumentālās filmas “Latvijas volejbola leģendas” veidošanu. Tajā tiks 
apskatīta Latvijas volejbola vēsture, šī sporta veida nozīme un vieta šodienas sporta 
sistēmā. Filmas iesākumā tiks rādīta Rīgas radiotehniķa komandas panākumi vēl PSRS 
sporta sistēmā  70-80 gados, kur tādi spēlētāji kā kapteinis P. Seļivānovs, spēlētāj  R. 
Vilde, V. Mihelsons, B. Kolčins kā starptautiska  mēroga volejbola personības bija 
nenovērtējamas. 
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Vēlamais finansiālais atbalsts no pašvaldības būtu 800-1200 EUR, filmas kopējais 
budžets 13475 EUR. Atbalstītāji un sadarbības partneri tiks pieminēti filmas beigu titros 
un saņems filmas digitālo vai DVD kopiju. 
 
Dome, balsojot ar 6 (sešām)  balsīm “par” ( S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, E. 
Junga-Ķēniņa, J. Ņikitina, A. Aigars ),1 (vienu) balsi “pret” ( J. Paulovičš),  deputātam V. 
Mihelsonam balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Piešķirt 300 EUR dokumentālās filmas “Latvijas volejbola leģendas” uzņemšanai. 
 

 
9/11. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Novada dome 31.07.2018. izsludināja pieteikšanos uz vakanto Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolas direktora amatu. Līdz pieteikuma iesniegšanas beigu termiņam – 

2018.gada 20.augusta plkst.12.00, pieteikumus bija iesnieguši divi pretendenti.  

2018.gada 21.augustā atklātā konkursa pretendentu atlases vērtēšanas komisija veica 

pretendentu iesniegto dokumentu pārbaudi un katra pretendenta izvērtēšanu, nosakot 

atbilstību izvirzītajām obligātajām prasībām. Komisija konstatēja, ka viens no 

pretendentiem nav iesniedzis visus pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus. Ir 

iesniegts tikai CV. Komisija nolēma, ka Nolikuma prasībām atbilst viens pretendents un 

uz domes sēdi Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanai virzīt vienu 

pretendentu MĀRU ĀRENTI. 

Uzklausot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora kandidātes skolas attīstības 
redzējumu, dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu un 
Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
 

1. Iecelt MĀRU ĀRENTI, p.k. [dzēsts], par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktori. 
2. Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Kultūras ministrijai. 

 3.Izpilddirektoram noslēgt atbilstošu darba līgumu pēc saskaņošanas ar Kultūras 
ministriju. 

 
9/12. 

Par līdzfinansējumu biedrības “Notici sev!” projektam “Pacēlāju Mālpils 
peldbaseinā”. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē 2018. gada 14. augustā saņemts biedrības “Notici sev” iesniegums 
ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu  projektu “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā. Biedrība 
piedalījās “Otrās Elpas” izsludinātajā  konkursā un pateicoties iedzīvotāju balsojumam, ir 
saņēmusi 3000 EUR lielu finansējumu pacēlāja iegādei, bet pēc cenu aptaujas ir izvēlēts 
SIA “Tehnovers” mobilo “i -SWIM2” pacēlājs par 8712,00 EUR.  

 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 



14 
 

Piešķirt finansējumu 3000 EUR biedrības “Notici sev” projekta “Pacēlāju Mālpils 
peldbaseinā” ietvaros. 

 
 

9/13. 
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 
„Publisko iepirkuma likuma” 24.panta, 3. daļu: 
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 
 
1.1. Atbrīvot Anitu Sārnu no Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas locekļa un 

sekretāres pienākumu pildīšanas. 
1.2. Apstiprināt Daigu Melceri par Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas locekli un 

sekretāri ar 2018.gada  29. augustu 
 
 

9/14. 
Par telpu nodošanu nomā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 23.08.2018. saņemts SIA “Raw Bite”, 
reģistrācijas Nr.40103828400, juridiskā adrese Krasta iela 4 – 27, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152, iesniegums, kurā izteikts lūgums izvērtēt iespēju nodot nomā telpas 
300 m2 platībā, kuras atrodas Darbnīcas ēkā (kadastra apzīmējums 8074 003 0628 002), 
Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā. Iesniegumā norādīts, ka SIA “Raw Bite” vēlas nomāt 
iepriekš minētās telpas uz termiņu līdz trīs gadiem, kamēr tiek izveidota bioloģiskas 
izcelsmes pārtikas produktu pārstrādes ražotne Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils 
novadā.  
Nekustamais īpašums Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads ar kadastra Nr. 8074 003 
0949 sastāv no viena zemesgabala 4,56 ha kopplatībā (kadastra apzīmējums 8074 003 
0628) (turpmāk – Īpašums). Īpašums pieder Mālpils novada pašvaldībai un īpašuma 
tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 2103. Darbnīcas ēkas galvenais lietošanas 
veids ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263).  
Dome konstatē, ka Darbnīcas ēka netiek izmantota un atzīst, ka šobrīd tā nav 
nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi Darbnīcas 
ēku vai tās daļu iznomāt, pirms tam mainot ēkas galveno lietošanas mērķi un veicot ēkas 
novērtēšanu nomas vajadzībām. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta 
otrās daļas 3.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
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1. Konceptuāli piekrist nodot nomā Darbnīcas ēku (kadastra apzīmējums 8074 003 0628 
002) vai tās daļu, kas atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, izsludinot telpu nomas 
izsoli. 
2. Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot nepieciešamos dokumentus Darbnīcas ēkas 
lietošanas mērķa maiņai. 
3. Uzdot izpildinstitūcijai veikt Darbnīcas ēkas novērtēšanu nomas vajadzībām. 
 

 
9/15. 

Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas tapšanai. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē saņemts Jāņa Lapsas piemiņas biedrības,  Lūkasa Maira 
Marcinkeviča un Valtera Kagaiņa vārdā, iesniegums  ar lūgumu finansiāli atbalstīt 
dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanu, piešķirot 500 EUR filmas 
tapšanai.  Filmas pamatideja -stāsts par Latvijas simtgadniekiem, cilvēkiem, kuru 
dzīvesstāsti ir dokumentāla laikmeta liecība. Arī Mālpilī ir tāds cilvēks -Lidija Sīmane, 
kura ir viena no topošās filmas varonēm, kuras stāsts un gaišais skats uz dzīvi 
iedvesmos katru nenolaists rokas grūtos brīžos. 

 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 
Piešķirt 500 EUR dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” tapšanai. 

 
 

9/16. 
Par izmaiņām licencēšanas komisijas sastāvā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Ņemot vērā, ka  izglītības speciāliste Anita Sārna ar 20.08.2018. ir izbeigusi darba 
tiesiskās attiecības, Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 24. punktu, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. 
Lielmežs, L. Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 
1.1. Atbrīvot Anitu Sārnu no Mālpils novada domes Licencēšanas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas. 
1.2. Iekļaut Daigu Melceri Mālpils novada domes Licencēšanas komisijas sastāvā ar 

2018.gada  29. augustu. 
 
 
 

9/17. 
Par cirsmu izsoles nolikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 29.augustā saņemti SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” 
Cēsu nodaļas Vecākās mežsaimniecības konsultantes Lailas Šestakovskas veiktie 
novērtējumi 4 meža cirsmām, kuras atrodas Domei piederošajā nekustamajā īpašumā 
“Lūši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0080, un 7 meža cirsmām, kuras atrodas 
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Domei piederošajā nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
004 0040.  
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi visas 11 meža cirsmas atsavināt, pārdodot tās izsolē, jo 
saskaņā ar meža apsaimniekošanas plāniem visās cirsmās pieļaujama kailcirte. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu; 4.panta pirmo un otro daļu; 6.panta otro un trešo 
daļu; 8.panta ceturto daļu; 9.panta trešo daļu; 10.panta otro daļu; 13.pantu un 15.pantu,   
Dome, balsojot ar 8 (astoņām)  balsīm “par” ( S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. 
Amerika, E. Junga-Ķēniņa, J. Paulovičš, J. Ņikitina, A. Aigars ), NOLEMJ: 

 
 

1.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 4 (četras) mežu cirsmas saskaņā ar 
sarakstu izsoles noteikumos, kuras atrodas Mālpils novada domei piederošajā 
nekustamajā īpašuma “Lūši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 8074 001 0080. 
1.2. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākumcenu 61 600 euro (sešdesmit 
viens tūkstotis seši simti euro). 
1.3. Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteikumus (pielikumā).  
1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt meža cirsmu izsoli. 
1.5. Paziņojumu par meža cirsmu izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības informatīvā izdevumā “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv . 
 
2.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 7 (septiņas) mežu cirsmas saskaņā ar 
sarakstu izsoles noteikumos, kuras atrodas Mālpils novada domei piederošajā 
nekustamajā īpašuma “Saulieši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 8074 004 0010. 
2.2. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākumcenu 104 700 euro (viens simts 
četri tūkstoši septiņi simti euro). 
2.3. Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteikumus (pielikumā).  
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt meža cirsmu izsoli. 
2.5. Paziņojumu par meža cirsmu izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības informatīvā izdevumā “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv . 
 
 
 

Sēdes vadītājs       S. Strausa 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/

