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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2019.gada 28.augustā                                                                                             Nr.9 
 
Sēdi atklāj: plkst.17:00 
Sēdi slēdz: plkst.18:10  
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

3. Par ceļu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. 

4. Par servitūta ceļa tiesības nodibināšanu pašvaldības īpašumā. 

5. Par atļauju rīkot rudens gadatirgu. 

6. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 

7. Par saistošo  noteikumu  Nr.11 “ Par  interešu izglītības un pieaugušo neformālās  

izglītības  programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu. 

8. Par  izglītības iestāžu gatavību  2019./2020.mācību gadam. 

9. Par dokumentu apstiprināšanu izglītības procesa organizācijai novada  izglītības 

iestādēs. 

 
Sēdes vadītāja ierosina papildināt  izsludināto  darba  kārtību  ar  2(diviem) 
jautājumiem. 
 
Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
Papildināt  izsludināto  darba kārtību  ar  diviem  jautājumiem: 
 
10. Par izmaiņām Mālpils novada vidusskolas amatu  sarakstā. 
11. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesniegumu  izskatīšanu. 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas  vadītāja  Jolanta Dinka 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, 
J.Paulovičs 
 

Nav  ieradušies:  L.Amerika (personīga iemesla dēļ), J.Eizenberga (pamatdarba dēļ)  
 
Administrācijas darbinieki –  A.Bukovskis  
 
 
 

9/1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

 

1. Mālpils novada domē 2019.gada 7.augustā  saņemts (reģ.Nr.19/991-S) 

apstiprināšanai,  zemes ierīcības darbu veikšanai sertificētas personas Egīla Krafta, 

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

“Mālpils evanģēliski luteriskā draudze”, Mālpils novads, zemes vienības ar  

kadastra apzīmējumu 8074 003 0415, sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 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, 

 
Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

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

projektu nekustamā īpašuma “Mālpils evanģēliski luteriskā draudze”  zemes vienības 

ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0415, Mālpils novads,  sadalei. 

1.2. Zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1030, 

platību 14.2 ha, kura ir  sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, paliek nekustamā 

īpašuma  kadastra Nr. 8074 003 0371 “Mālpils evanģēliski luteriskā draudze”, Mālpils 

novads, sastāvā. 

1.3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 8074 003 1030, platību 14.2 

ha, saglabāt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) - 14.2 ha. 

1.4.Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar  

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1031, platību 4.60 ha  un  uz  tā 

esošajām būvēm  piešķirt  nosaukumu “Muižkalni”, Mālpils novads. 
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1.5. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1031, 

platību 4.60 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) – 4.60 ha. 

1.6. Likvidēt adreses: Mergupes, Mālpils novads un Mergupes A, Mālpils novads.  

1.7.Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar  pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1031, platību 4.60 ha, uz tās esošajām būvēm piešķirt adresi 

”Muižkalni”, Mālpils novads. 

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 2019.gada 7.augustā saņemts (reģ.Nr.19/1021-S) 

apstiprināšanai,  zemes ierīcības darbu veikšanai sertificētas personas Rutas 

Arnicānes, sertifikāta Nr.BA 21, izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā 

īpašuma “Grantiņu Elkšņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 

8074 003 0357, sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 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, 

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  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1.Apstiprināt Rutas Arnicānes, sertifikāta Nr.BA 21, izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Grantiņu Elkšņi”, Mālpils novads, zemes vienības ar  

kadastra apzīmējumu 8074 003 0357, Mālpils novads,  sadalei. 

2.2. Zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 1032, 

platību 1.39 ha, kura ir  sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, paliek nekustamā 

īpašuma  kadastra Nr. 8074 003 0357  “Grantiņi Elkšni”, Mālpils novads, sastāvā. 

2.3.zemes vienībai Nr.1 ar  pirmsreģistrēto  kadastra  8074 003 1032, platību 

1.39 ha, saglabā lietošanas mērķi: zeme kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 1.39 ha. 

2.4.Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar  

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1033, platību 0.61 ha, piešķirt 

nosaukumu “Rubenīši”, Mālpils novads. 

2.5. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1033, 

platību 0.61 ha,  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

   2.5.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101) – 0.49 ha; 

   2.5.2. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods  0600) 

– 0.12 ha. 



4 
 

   2.5.3.Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1033  piešķirt adresi “Rubenīši”, Mālpils, Mālpils novads. 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007). 

 

 

9/2. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:  

 
1. Izvērtējot Mālpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vecbrišķēni”, Mālpils novads, sastāvošu no divām zemes vienībām, tiek konstatēts, 
ka būtu lietderīgi sadalīt īpašumu, atdalot zemes vienību un  veidojot divus  atsevišķus 
nekustamos īpašumus.  

Nekustamā īpašuma “Vecbrišķēni” , Mālpils novads, sastāvā ir divas zemes 
vienības: 
1) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0128, ar platību 34.30 ha, kurā atbilstoši   
nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētajai situācijas plāna 
eksplikācijai 33.40 ha platībā aizņem mežs, 0.5 ha –  zeme zem ceļiem un 0.4 ha – 
zeme zem ūdeņiem un 2.6 ha aizņem pārējās zemes; 
2) ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0046, ar platību 10.60 ha, kurā  atbilstoši 
nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētajai situācijas plāna 
eksplikācijai 7.40 ha platībā aizņem mežs, 0.1 ha - zeme zem  pagalmiem, 0.4 ha – 
zeme  zem ūdens un 2.6 ha pārējās zemes. Zemes vienības daļa ar platību 1.09 ha, ir 
iznomāta robežojošā zemes gabala saimniecībai mājdzīvnieku ganīšanai (zemes 
nomas līgums Nr.67/18). 

 Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
21.panta 27.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts  kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 
24.panta 1.daļas 1.punktu, 
 
Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 
1.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vecbrišķēni”, Mālpils 

novads, kadastra Nr.8074 006 0046, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0128, platību 34.30 ha. 
 1.2.  Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Brišķi”, Mālpils  novads. 

 
 

2. Mālpils novada domē  2019.gada 26.augustā saņemts nekustamā īpašuma 

“Saulieši-1”, Mālpils novads, īpašnieces Janīnas Čaunānes iesniegums 

(reģ.Nr.19/1063-S) ar lūgumu  piešķirt nosaukumu “Upmalītes”, Mālpils novads, 

nekustamajam īpašumam, kurš tiks izveidots sadalot nekustamo īpašumu “Saulieši-

1”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0184, atdalot no tā zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8074 005 0185, ar platību 3.3 ha. 

 Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts  kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 
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Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Piešķirt nosaukumu “Upmalītes”, Mālpils novads nekustamajam īpašumam, 

sastāvošam no  zemes  vienības  ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0185, platību  

3.3 ha,  kura  atdalīta no  nekustamā īpašuma “Saulieši 1”, Mālpils novads. 

 

 
 

9/3. 
 Par ceļu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

 
1. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2017.gada 22.februāra sēdes lēmumu 

Nr.2/7 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, dome konstatē: 

Nekustamais īpašums “Brandagu ceļš”, Mālpils novads,  kadastra Nr. 8074 006 

0348, sastāv no zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 8074 006 0346, ar  platību  

2.68 ha, uz kuras atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu  8074 006 0346 001. 

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu “Brandagu ceļš”, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 006 0348, nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0059 1085  Mālpils novada domei. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā -  NĪLM kods -1101. 

2017.gada 22.februārī Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2/7 “Par  

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, kurā nolēma  nodot bez 

atlīdzības īpašumā valstij   daļu no pašvaldības  tiesiskajā valdījumā  esošā  

nekustamā īpašuma C-11 Čušļi-Vildeni-Lībenes  zemes vienības un inženierbūves uz 

tās. 

2018.gada 31.jūlijā Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.7/2 “Par  

nekustamā īpašuma sadali”, kurā nolēma  atdalīt   no nekustamā īpašuma ”C-11 Čušļi-

Vildeni–Lībenes” zemes vienības daļu, kuru paredzēts nodot īpašumā valstij, ar platību 

2.7 ha, vienlaicīgi sadalot inženierbūvi - pašvaldības ceļu uz tās, jaunizveidotajam 

īpašumam piešķirot nosaukumu “Brandagu ceļš”, Mālpils novads.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļa, nosaka, 

ka: atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 

publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais 

īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 
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nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta 

publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, 

kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

Nekustamā īpašuma “Brandagu ceļš”, Mālpils novads, zemes vienības un 

inženierbūves nodošana valsts īpašumā nepieciešama Meža likuma noteiktās 

funkcijas veikšanai - valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas 

un aizsardzības nodrošināšanai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts,  nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, un Mālpils novada domes 

2017.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.2/7 “Par  nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības valstij”, 

 

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu „Brandagu ceļš”, kadastra Nr. 

8074 006 0348,  kurš sastāv no zemes vienības  ar  kadastra  apzīmējumu  8074 006 

0346, ar  platību  2.68 ha un uz tā esošo ceļu - inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 

8074 006 0346 001 meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

1.2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Brandagu 

ceļš”, kadastra Nr. 8074 006 0348, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī 

noteikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu 

Mālpils novada pašvaldībai, ja tas nav nepieciešams meža apsaimniekošanas funkciju 

nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

  

 

2. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes 

lēmumu Nr.15/2 “Par  nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, dome 

konstatē: 

Nekustamais īpašums “Zariņu ceļš”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 

0262, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0262, ar platību 

1.58 ha, uz kuras atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0262 001. 

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu “Zariņu ceļš”, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 004 0262, nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Mālpils novada zemesgrāmatas 

nodalījumā 1000 0059 0925  Mālpils novada domei. Zemes lietošanas mērķis - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā -  

NĪLM kods 1101. 

2016.gada 30.novembrī Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.15/2 “Par  

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, kurā nolēma  nodot bez 
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atlīdzības īpašumā valstij pašvaldības  tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma  

“Ceļš C-54 Zariņi - Valsts mežs”, kadastra Nr. 8074 004 0262, zemes vienību un 

inženierbūvi uz tās. 

2018.gada 31.jūlijā Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.7/3  “Par  

nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu”, kurā nolēma  īpašumam kadastra Nr. 8074 

004 0262 mainīt nosaukumu  uz  “Zariņu ceļš”, Mālpils novads.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļa, nosaka ka: 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 

publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais 

īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta 

publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, 

kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

Nekustamā  īpašuma “Zariņu ceļš, Mālpils novads” zemes vienības un 

inženierbūves nodošana valsts īpašumā  nepieciešama  Meža likuma  noteiktās  

funkcijas veikšanai - valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas 

un aizsardzības nodrošināšanai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts,  nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, un Mālpils novada domes 

2016.gada 30.novembra sēdes lēmumu Nr.15/2 “Par  nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības valstij”, 

 

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 2.1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu „Zariņu ceļš”, kadastra Nr. 8074 

004 0262,  kurš sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 8074 004 262 ar 

platību 1.58 ha un uz tā esošo ceļu - inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8074 004 

0262 001, meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai. 

2.2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Zariņu ceļš”, 

kadastra Nr. 8074 004 0262, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt 

pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Mālpils 
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novada pašvaldībai, ja tas nav nepieciešams meža apsaimniekošanas  funkciju 

nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

  

 

3. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu 

Nr.4/6 “Par  nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, dome konstatē: 

Nekustamais īpašums “Zaubes ceļš”, Mālpils novads,  kadastra Nr. 8074 004 

0260, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 004 0260, ar  platību  

2.25 ha, uz kuras atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0260 001. 

Īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu “Zaubes ceļš”, Mālpils novads, 

kadastra Nr. 8074 004 0260,  nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Mālpils novada 

zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0059 1075  Mālpils novada domei. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā -  NĪLM kods -1101; 

2016.gada 30.novembrī Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 15/2 “Par  

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij”, kurā nolēma  nodot valstij   

pašvaldības  tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma  “Ceļš C-60 Mežarūķi-

Cēsu robeža”, kadastra Nr.8074 004 0260,  zemes vienību un inženierbūvi uz tās. 

2018.gada 31.jūlijā Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 7/3  “Par  

nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu”, kurā nolēma īpašumam ar kadastra Nr. 8074 

004 0260  mainīt nosaukumu  uz  “Zaubes ceļš”, Mālpils novads.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka: 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 

publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais 

īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta 

publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, 

kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

Nekustamā  īpašuma “Zaubes ceļš”, Mālpils novads zemes vienības un 

inženierbūves nodošana valsts īpašumā nepieciešama Meža likuma noteiktās 

funkcijas veikšanai - valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas 

un aizsardzības nodrošināšanai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts,  nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 
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Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, un Mālpils novada domes 

2016.gada 30.novembra  sēdes lēmumu  Nr.15/2  “Par  nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības valstij”, 

 

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

3.1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu „Zaubes ceļš”, kadastra Nr. 

8074 004 0260,  kurš  sastāv  no zemes vienības  ar  kadastra  apzīmējumu 8074 

004 260, ar  platību  2.25 ha un uz tā esošo ceļu - inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 

8074 004 0260 001 meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai  

3.2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Zaubes 

ceļš”, kadastra Nr. 8074 004 0260, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī 

noteikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu 

Mālpils novada pašvaldībai, ja tas nav nepieciešams meža apsaimniekošanas  funkciju 

nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

 
 
 

9/4. 

Par  servitūta ceļa tiesības nodibināšanu pašvaldības īpašumā 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē 2019.gada 28.jūnijā saņemts privātpersonas [dzēsts]  

iesniegums (reģ.Nr.19/873-S) ar lūgumu slēgt vienošanos par ceļa servitūta 

nodibināšanu Mālpils novada domei  piekrītošajā  zemes gabalā  “Laukmales”, Mālpils, 

Mālpils novads, par labu  nekustamā  īpašuma “Liepu iela 5”, Mālpils novads, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0197, lai nodrošinātu piekļuvi īpašumam 

no pašvaldības ceļa Sidrabiņas – Podiņi, ar kuru robežojas pašvaldībai piekrītošais 

zemes gabals “Laukmales”.  

Izvērtējot situāciju, tiek konstatētas, ka piekļūšana pašvaldības ceļam  nav 

nodrošināta arī nekustamo īpašumu “Jasmīni”, “Puķukalni”, “Madeiras”, zemes 

vienībām. 

Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta 

nodibināšanu izskata tiesa. Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var 

piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus 

nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši 

Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām 

pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam laikam viņu starpā 

pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr 

prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi. 

Pamatojoties  uz  Civillikuma  231.panta 3.punktu  un  likuma  “Par pašvaldībām” 

14.panta  pirmās daļas  2.punktu, 21.panta pirmās daļas  27.punktu,  
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Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Nodibināt reālservitūtu noslēdzot vienošanos  par  piekrītošo tiesību uz 

braucamo ceļu pašvaldības zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1040  

par labu  nekustamā  īpašuma  “Liepu iela 5”, Mālpils novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0197, nekustamā īpašuma “Madeiras”, Mālpils novads 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0335, nekustamā īpašuma 

“Jasmīni”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0326, 

nekustamā īpašuma “Puķukalni”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0198 atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1. 

 
 

9/5. 
Par atļauju rīkot rudens gadatirgu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 

   Mālpils novada domē 2019.gada 20.augustā saņemts Mālpils kultūras centra 

direktores  E.Priekules  iesniegums (reģ.Nr.19/1043 -S) ar  lūgumu  atļaut  rīkot    

rudens  gadatirgu  Mālpils centrā  2019.gada  15.septembrī. 

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 

T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Atļaut  Mālpils  kultūras  centram  rīkot   rudens  gadatirgu  2019.gada  

15.septembrī  Mālpils centra teritorijā. 

 

 

9/6. 

Par  biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:  

 

 Mālpils novada domē 2019.gada 19.augustā saņemts biedrības “Notici sev” 

iesniegums (reģ.Nr.19/1034-S), kurā  tiek  lūgts  piešķirt   bezatlīdzības   transporta  

(8-viet.) pakalpojumu cilvēku ar īpašām vajadzībām aizvešanai uz Ikšķiles  novada  

invalīdu  biedrības rīkotajām sadraudzības sporta sacensībām “Sporto un var III”, 

2019.gada   29.augustā, Tīnūžos.   

 

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
 1. Atbalstīt  biedrības “Notici sev!” biedru  dalību sadraudzības sporta sacensībās 

“Sporto un var III”, 2019.gada 29.augustā. 

 2. Apmaksāt  transporta  izdevumus no  atbalsta fonda līdzekļiem. 
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9/7. 

Par  saistošo noteikumu Nr.11 “Par interešu izglītības un pieaugušo  
neformālās  izglītības  programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

Tiek dots vārds: 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ievērojot  Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 19.augusta  atzinumā Nr.1-18/7877 “Par 

Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11” norādītos iebildumus,  

 
Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Mālpils novada domes 2019.gada  31.jūlija  saistošos  noteikumus 

Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtību”. 

2.  Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā. 

3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai; 

4. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus:   

4.1. Mālpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”;  

4.2. Mālpils novada domes tīmekļa vietnē internetā  www.malpils.lv;  

4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.  
 

 

9/8. 

Par  izglītības iestāžu gatavību 2019./2020.mācību gadam 

Ziņo:  S.Strausa 
Tiek dots vārds:  

 

Mālpils novada vidusskola 

2019./2020.mācību gadā 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); 
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6) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (kods 

31011013). 

Uz  2019.gada  28.augustu skolā ir 356 skolēni. Mācības 1.klasē uzsāks 37 bērni, 

10.klasē – 15 skolēni. Mācību programmu realizēšanu nodrošinās 49 pedagogi. Skolā 

strādās 13 tehniskie darbinieki. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālo izglītības programmu realizēšanu, kā arī 

palīdzētu katram apgūt izglītības programmu atbilstoši viņa spējām, bērniem ir 

pieejams atbalsta personāls: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un pedagoga 

palīgs. 

Arī šajā mācību gadā skolā tiek plānots turpināt realizēt jau iepriekš piedāvātās 

interešu izglītības programmas, papildinot to piedāvājumu citos vecumposmos. 

Šogad skola piedalīsies starptautiskajā projektā “Katra lāse skaitās”, 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 “STARTS”  7., 8., 9.klasēm. 

Skola aktīvi darbojas arī Ekoskolu un GLOBE kustībās, darbu turpinās 

pagājušajā gadā dibinātais Mazpulks.  

Sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam, ir veikts remonts skolas mājturības 

un tehnoloģiju kabinetos, latviešu valodas kabinetā. Ir iegādātas mēbeles atsevišķām 

klases telpām. Turpinām papildināt un atjaunot mācību materiālu un metodisko 

materiālu bāzi.  

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte" 

Iestādē uz 1.septembri  180 audzēkņi  9 grupās, no tiem:  3 grupās  68 bērni  no 

piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai; 4 grupās  bērni  vecumā  no  3-5 

gadiem;  2 grupās  bērni  vecumā  no 1,5 - 3 gadiem. 

Iestādē strādā 32 darbinieki: 18 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. vadītāja, vad. 

vietniece un psiholoģe;  14 tehniskie darbinieki. 

Vakance – 2 skolotāju palīgi. Atbilstoši procedūrai, notiek pārrunas ar jauno 

darbinieku kandidātiem, viņu noformēšana darbā, turpinās pārrunas ar jauno logopēdu 

par darba laika saskaņošanu. 

Iegādāti mācību līdzekļi  par 216.65 EUR no piešķirtās mērķdotāciju summas, 

sporta inventārs āra nodarbībām 269.43 EUR apmērā. Iegādāti materiāli bērnu 

nodarbībām (zīmēšanas papīrs, guaša krāsas) – 241.48 EUR. Iegādāta bērnu gultas 

veļa  2 grupās un roku dvieļi  3 grupām. 

Pagājušajā mācību gadā pedagogi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus, 

lai saskaņā ar jaunajām pirmsskolas vadlīnijām uzsāktu kompetencēs balstīto 

izglītības modeļa realizēšanu. Organizēti obligātie audzināšanas kursi pedagogiem 

par tēmu: Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana pirmsskolā. Noorganizēta 

kopsapulce vecākiem, kuru bērni pirmo reizi apmeklēs iestādi. 

Atbilstoši budžetā plānotajiem līdzekļiem šobrīd ir paveikti sekojoši darbi: 

- izremontēts vienstāva  ēkas otrs gaitenis, nomainītas grupu un kabinetu durvis;  
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- izremontēts un labiekārtots metodiskais kabinets; 

- izremontēts un labiekārtots vad. vietn. saimnieciskajā  jomā kabinets; 

- atjaunots grīdas krāsojums kāpņu telpā; 

- iegādātas mēbeles kabinetiem; lietvedības skapji, atbilstoši datu aizsardzības  

prasībām u.c. 

- pārkrāsotas, pārlakotas un dekupētas bērnu mēbeles atsevišķās grupās; 

- nomainītas mēbeles mūzikas kabinetā; 

- uzliktas koda atslēgas 3 grupu ārdurvīm; 

- labiekārtotas un apstādītas vairākas košumkrūmu dobes. 

Joprojām nav atrisinātas problēmas ar interaktīvajām tāfelēm, kuras pārņēma no 

internātpamatskolas. 

 

 

Mālpils mūzikas un mākslas skola 

Pavasara uzņemšanā tika pieņemti iesniegumi no 11 audzēkņiem Interešu 

izglītības programmās un 11 audzēkņiem profesionālās ievirzes izglītības 

programmās, tā audzēkņu skaitu palielinot līdz 18 Interešu izglītības programmās un 

88 Profesionālās ievirzes izglītības programmās.  Audzēkņu skaits  uz   27.08.2019.  ir 

106 audzēkņi.   27.,28.,29.augustā notiek audzēkņu papildus uzņemšana.  

 Gatavojoties jaunajam 2019./2020.mācību gadam, skolā ir paveikti vairāki ļoti 

būtiski darbi: 

- veikts kosmētiskais remonts mākslas nodaļas gaitenī, izlīdzinot, nošpaktelējot 

un nokrāsojot sienu virsmas, nomainot grīdas segumu; 

- pilnībā nomainītas griestu plāksnes un ievietoti jauni, jaudīgāki gaismas 

ķermeņi mūzikas nodaļas gaitenī; 

- mūzikas nodaļas darba vajadzībām iegādātas 5 pultis ar pārnēsāšanas somām, 

lai izbraukumu gadījumā būtu ērtāk tās transportēt; 

- iegādāts portatīvais dators interaktīvās tāfeles darbības nodrošināšanai un 

Mūzikas nodaļas pedagogu vajadzībām.  

 

 

9/9. 

Par dokumentu apstiprināšanu izglītības procesa organizācijai  
 novada izglītības iestādēs  

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
 Izskatot sagatavotos reglamentējošos dokumentus izglītības procesa  

organizācijai novada izglītības  iestādēs,  

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
 1.Apstiprināt “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un  apbalvošanas nolikumu”. (pielikumā) 
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 2.Apstiprināt “Noteikumus par atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu”. 
(pielikumā) 
 3.Apstiprināt “Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu”. (pielikumā) 
 4. Apstiprināt “Uzvedības noteikumus Mālpils novada pašvaldības  skolēnu  
autobusos”.(pielikumā) 
 5. Saskaņot “Kārtību, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek  piešķirta  stipendija 
8.-12.klašu  izglītojamajiem”. (pielikumā) 
 6.  Saskaņot  Mālpils novada  vidusskolas  noteikumus “Paaugstinātas pedagogu 
mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība”. (pielikumā) 
 7. Saskaņot  Mālpils  mūzikas un mākslas skolas noteikumus “Paaugstinātas 
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība”. (pielikumā) 
 8. Saskaņot  Mālpils pirmsskolas  izglītības iestādes “Māllēpīte” noteikumus 
“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība”. 
(pielikumā) 
 

 

 

9/10. 

Par  izmaiņām Mālpils novada vidusskolas amatu  sarakstā 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

 Izskatot  novada  domē 2019.gada 28.augustā saņemto Mālpils novada  

vidusskolas direktores J.Caunes iesniegumu (reģ.Nr.19/1076-S) par  nepieciešamību 

izveidot iestādes amatu sarakstā jaunu amata vietu - bērnu pavadonis skolēnu 

autobusā,  lai  nodrošinātu  skolēnu  drošību  braucienu laikā,  

 pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām  21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 
Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 1. Izveidot jaunu amata vienību “Bērnu pavadonis skolēnu autobusā” ar  1,0 

slodzi ar  2019.gada  1.septembri. 

 2. Grozīt  Mālpils novada  domes  saistošo  noteikumu Nr.2 “Par  Mālpils novada  

pašvaldības budžetu 2019.gadam”  pielikumu Nr.23,  papildinot  ar  13.punktu šādā 

redakcijā: 

 

 

 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme- 
nis 

Mēneš 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā 
mēnešalga 
2019.gadam 

EUR 

 
Piezīmes 

13. 

Bērnu 
pavadonis 
skolēnu 
autobusā 

1,0 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 1 
 Minimālā 
stundas 

likme 

 no 
01.09.2019. 
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9/11. 

Par  biedrības “Mālpils zivīm” iesniegumu  izskatīšanu 

Ziņo:  S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

1. Mālpils  novada  domē  2019.gada  27.augustā  ir  saņemts  biedrības  „Mālpils 

zivīm” (turpmāk tekstā – biedrība)  iesniegums (reģ.Nr.19/1069- S)  ar  lūgumu  piešķirt  

līdzfinansējumu  2000 EUR apmērā  zivju  resursu  pavairošanai  Mālpils ciema 

ūdenskrātuvēs. 

Biedrībai ir noslēgts līgums ar novada  domi  par pašvaldībai  piederošo 

ūdenskrātuvju  apsaimniekošanu, kura  ietvaros biedrība organizē un nodrošina  

licencēto  makšķerēšanu, saglabā  un  pavairo ūdenskrātuvēs  esošos  zivju  resursu  

krājumus. Katru  gadu  tiek  organizēta  zivju  resursu  papildināšana, piesaistot 

biedrības, ziedotāju un pašvaldības līdzekļus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu,   

  

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1.1. Atbalstīt  biedrību „Mālpils zivīm”, piešķirot  līdzfinansējumu  2000 EUR  

apmērā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem zivju resursu papildināšanai Mālpils  

ūdenskrātuvēs. 

 

2. Mālpils  novada  domē  2019.gada  27.augustā  ir saņemts biedrības „Mālpils 

zivīm”  iesniegums (reģ.Nr.19/1070- S)  ar  lūgumu   finansiāli  atbalstīt   balvu  iegādi  

Kārļa Lejnieka  kausa  izcīņai  pludiņmakšķerēšanā  Mālpils  centra  ūdenskrātuvē. 

Sacensības  notiks  septembra  mēnesī,  dalība  tajās  ir  bezmaksas. Ir  nepieciešams  

iegādāties  16 gab. kausus  sacensību  dalībnieku  apbalvošanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu,   

  

Dome  atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Atbalstīt  biedrības „Mālpils zivīm” rīkoto Kārļa Lejnieka kausa izcīņu  

pludiņmakšķerēšanā Mālpils centra ūdenskrātuvē,  piešķirot  finansējumu  balvu  

iegādei  līdz 140 EUR  apmērā  no  izdevumiem  neparedzētiem  gadījumiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja           (paraksts)                S.Strausa 

 

Protokoliste           (paraksts)                    J.Dinka 


