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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 29.aprīlī                                                                                                  Nr.5 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:15 
Sēdi slēdz: plkst.15:45 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. 

3. Par adreses piešķiršanu. 

4. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai. 

5. Par mazdārziņa nomu. 

6. Par Mālpils novada domes 2019.gada 28.augusta sēdes lēmuma Nr.9/1 

precizēšanu. 

7. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

8. Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu saistībā ar 

ārkārtējo situāciju.  

9. Par papildus piemaksu noteikšanu p/a “Mālpils sociālais dienests” darbiniekiem. 

10. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” 2020.gada rezultātu 

apstiprināšanu. 

11. Par  biedrības “Mālpils tautskola” iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par  Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma  apstiprināšanu. 

13. Par Izglītojamo uzņemšanas noteikumu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā 

saskaņošanu. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
Sēdē  attālināti piedalās: 
Deputāti – A.Lielmežs, L.Amerika, V.Mihelsons, P.Ozoliņš, T.Stašāns, M.Pudelis 
  
Nepiedalās: E.Junga -Ķēniņa (personīga iemesla dēļ) 
                    J.Paulovičs (darbnespējas dēļ) 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 
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Administrācijas darbinieki – A.Bukovskis 
 
Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu. 
 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
 
  
  

5/1. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

  

1. Mālpils novada domē 2020.gada 6.aprīlī saņemts (reģ.Nr.20/498-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Egīla Krafta, 

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

“Vanagi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0116, 

sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

26.punktu un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 

plānojumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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” 2.punkta pirmo apakšpunktu, 16.punkta pirmo apakšpunktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

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

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vanagi”, Mālpils novads, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 004 0116, sadalei. 

1.2. Zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 004 

0347, platību 62.4 ha, kura ir zemes gabala paliekošā daļa, paliek nekustamā 

īpašuma ‘’Vanagi”, Mālpils novads sastāvā; 

1.3. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra  apzīmējumu 8074 004 

0347, platību 62.4 ha, noteikt   lietošanas mērķus: 

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

kods 0101) – 40.4 ha; 

  1.3.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201) – 22.0 ha 
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1.4. Jaunizveidotajam  īpašumam, sastāvošam no  zemes vienības Nr.2 ar 

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 004 0348, platību 2.00 ha,  piešķirt 

nosaukumu  “Vanagmājas”,  Mālpils novads. 

1.5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 004 0348, platību 2.00 ha, noteikt lietošanas mērķi:  zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2.00 ha 

1.6. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībā Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 004 0348, platību 2.00 ha, esošajām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 8074 004 0116 001; 80774 004 0116 002; 8074 004 0116 003; 8074 

004 0116 004; 8074 004 0116 005 un 8074 004 0116 006 mainīt  adresi  no  

“Vanagi”, Mālpils novads, uz “Vanagmājas”, Mālpils novads, piesaistot adresi 

zemes vienībai. 

 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 8.aprīlī saņemts (reģ.Nr.20/510-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Uģa Čumas-

Zvirbuļa, sertifikāta Nr.CA0025,  izstrādātais  zemes   ierīcības   projekts  

pašvaldības  SIA “Norma K” piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8074 003 

0278, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0904, ar  adresi  

Enerģētikas  iela 3, Mālpils, Mālpils novads, sadalei, atdalot zemes gabalu ar platību 

0.1200 ha. 

Pamatojoties  uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

26.punktu un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 

plānojumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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 un 4.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Uģa Čumas-Zvirbuļa, sertifikāta Nr.CA0025, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu  pašvaldības SIA “Norma K” piederošā 

nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr. 8074 003 0278  zemes  vienības  ar  kadastra  

apzīmējumu 8074 003 0904, ar adresi Enerģētikas  iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 

sadalei 

2.2. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 

1055, platību 0.7452 ha, kura ir sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, saglabāt 

adresi: Enerģētikas  iela 3, Mālpils, Mālpils novads.  

2.3. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto  kadastra 8074 003 1055, platību  

0.7452 ha, saglabāt  esošo  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) – 0.7452 ha.  
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2.4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1056, platību 0.1200 ha, piešķirt adresi  Enerģētikas iela 1, 

Mālpils novads. 

2.5. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1056, platību 0.1200 ha noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) – 

0.1200 ha 

 
 

3. Mālpils novada domē 2020.gada 22.aprīlī saņemts (reģ.Nr.20/659-S) 

apstiprināšanai zemes ierīcības darbu veikšanā sertificētas personas Ausekļa  

Bērziņa, sertifikāta Nr.AA 0064, izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā  

īpašuma “Eļmi”, Mālpils novads, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 

0359, sadalei. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 19.pantu,  2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

26.punktu un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 

plānojumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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” 2.punkta pirmo apakšpunktu, 16.punkta pirmo apakšpunktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

3.1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Ausekļa Bērziņa, sertifikāta Nr.AA 0064, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Eļmi”, Mālpils novads, 

zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0359, sadalei. 

3.2. Zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 

0656, platību 10.0 ha,  paliek nekustamā īpašuma ‘’Eļmi”, Mālpils novads, sastāvā. 

3.3. Zemes vienībai  Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra  apzīmējumu 8074 005 

0656, platību 10.0 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 10.0 ha. 

3.4. Zemes vienība Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 

0657, platību 37.8 ha,  paliek nekustamā īpašuma ‘’Eļmi”, Mālpils novads, sastāvā. 

3.5. Zemes vienībai  Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra  apzīmējumu 8074 005 

0657, platību 37.8 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 37.8 ha. 

3.6. Jaunizveidotajam  īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.3 ar 

pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0658, platību 2.9 ha,  piešķirt 

nosaukumu  “Mazā muiža”,  Mālpils novads. 

3.7. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0658, platību 2.9 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2.9 ha. 
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3.8. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0658, platību 2.9 ha, un uz tā esošajām būvēm mainīt adresi 

no “Eļmi”, Mālpils novads, uz “Mazā muiža”, Mālpils novads,  

 
 

5/2. 
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

1. Mālpils novada domē 2020.gada 30.martā saņemts privātpersonas [dzēsts] 

iesniegums (reģ.Nr.20/443-S) par nosaukuma piešķiršanu īpašumam, kuru paredzēts 

izveidot sadalot  nekustamo  īpašuma „Šķauņi”, Mālpils novads, atdalot zemes 

vienības ar  kadastra  apzīmējumiem  8074 005 0301, ar  platību  3,50 ha  un  8074 

005 0311, ar platību 28,80 ha. 

 Izskatot iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Mālpils novada  

dome  konstatē: 

1) saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 

novada zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr.505  nekustamais īpašums “Šķauņi”, Mālpils 

novads, kadastra Nr.8074 005 0300 (turpmāk – nekustamais īpašums) sastāv no trīs 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8074 005 0300,  platība 35.6 ha, 8074 

005 0301, platība 3.50 ha, 8074 005 0311, platība 28.8 ha; 

2) īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0301, ar platību 3.50 ha, un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 005 0311, ar platību 28.80 ha, veidojot jaunu īpašumu; 

3) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam lauku apvidos ir nepieciešams 

piešķirt  nosaukumu; 

4) administratīvajā teritorijā nosaukumi nedrīkst atkārtoties; 

5) zemes vienībai jāmaina lietošanas mērķis, ja neapbūvētai zemes vienībai 

iepriekš noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai 

plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 1.panta 14.punktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu, 2006.gada 20.jūnijā Ministru kabineta noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un  nekustamā  īpašuma  

lietošanas  mērķu  noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 7.daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1.1. Piešķirt nosaukumu – „Šķauņu meži”, Mālpils novads,  īpašumam, 

sastāvošam no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu  8074 005 0301, 

platību  3.50 ha, un ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0311, ar platību 28.80 ha, 

kurš tiks izveidots sadalot nekustamo īpašumu “Šķauņi”, Mālpils novads. 

1.2. Zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu  8074 005 0301, platību  3.50 ha, 

mainīt zemes lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
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lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 3.50 ha. 

1.3. Zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu  8074 005 0311, platību  28.80 

ha, mainīt zemes lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 28.80 ha. 
 

 Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

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

 
 

2. Mālpils novada domē 2020.gada 23.aprīlī saņemti  privātpersonas [dzēsts] 

iesniegumi (reģ.Nr.20/696-S; Nr.20/673-S) par nosaukuma piešķiršanu īpašumiem, 

kurus   paredzēts   izveidot   sadalot   nekustamo  īpašumu  ar  kadastra  Nr. 8074 

003 0504, atdalot zemes vienību ar  kadastra  apzīmējumu  8074 003 0855,  ar 

platību  4.63 ha un atdalot zemes vienību ar  kadastra  apzīmējumu  8074 003 0462,  

ar platību 10.1 ha. 

 Izskatot iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Mālpils novada  

dome  konstatē: 

1) saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mālpils 

novada zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr.1000 0002 7140  nekustamais īpašums, 

kadastra Nr.8074 003 0504 (turpmāk – nekustamais īpašums) sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8074 003 0462,  platība 10.1 ha, 8074 003 

0855, platība 4.63 ha, un apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 

003 0504, platība 0.1999 ha, ar adresi: Kalna iela 6, Mālpils, Mālpils novads. 

2) īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8074 003 

0504   zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0855, ar platību 4.63 ha, 

veidojot jaunu īpašumu un atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8074 003 

0504   zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0462,  ar platību 10.1 ha, 

veidojot jaunu īpašumu; 

3) jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam lauku apvidos ir nepieciešams 

piešķirt  nosaukumu. 

4) administratīvajā teritorijā nosaukumi nedrīkst atkārtoties; 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 1.panta 14.punktu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Vecsmiltnieki”, Mālpils novads, īpašumam, 

sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0855, 

platību  4.63 ha,  kurš   tiks   izveidots   sadalot  nekustamo  īpašumu  ar   kadastra   

Nr.8074 003 0504, Mālpils novadā. 
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2.2. Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0855, platību  4.63 ha  

saglabāt  esošo  zemes  lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 4.63 ha. 

2.3. Piešķirt nosaukumu ”Saknes”, Mālpils novads īpašumam, sastāvošam no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0462,  ar platību 10.1 ha. 

2.4. Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0462,  ar  platību  10.1 

ha saglabāt  esošo  zemes  lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 10.1 ha; 
 

 Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007,  

 
 
 
 

5/3. 
Par adreses piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 29.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma 

“Raspodiņi”, Mālpils novads, īpašnieka [dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.20/754-S) ar  

lūgumu piešķirt  adresi  zemes  vienībai  ar  kadastra   apzīmējumu  8074 003 0308.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tiek konstatēts, ka par 

nekustamā īpašuma “Raspodiņi”, Mālpils novads, zemes vienības  apbūvi ir izsniegta 

būvvaldes atļauja un būvniecības informācijas sistēmā veikta plānoto būvju 

pirmsreģistrācija. 

Atbilstoši  2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi”  11.punktam apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi 

piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. 

Pamatojoties uz  2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2.punkta 9.apakšpunktu, 11.punktu, 2013.gada 29.maijā 

apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadiem, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 Piešķirt adresi ”Raspodiņi“, Mālpils novads,  nekustamā  īpašuma,  kadastra  

Nr.8074 003 0912, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0308. 

 

Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, 

 
 
 

5/4. 
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 

Ziņo: S.Strausa 
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Zemes vienības daļai, kura izveidota Mālpils novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Centra ūdenskrātuve”, Mālpils novads, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0249, kura ir instrumentāli  uzmērīta  un  kurai Rīgas 

Mērniecības biroja mērnieks Reinis Aģēns izgatavojis grafisko pielikumu, 

nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, lai  zemes vienības daļu 

reģistrētu Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā.  

Pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0249, ar platību 15.1756 ha, noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: fizisko 

un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu,  likuma  

Par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta  

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 2.punkta otro apakšpunktu, 4. un 

7.punktiem un 16.punkta pirmo apakšpunktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

 Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai - fizisko un 

juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302) ar 

platību 0.3700 ha, kura tiks reģistrēta nekustamā īpašuma Centra ūdenskrātuve, 

Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0249, ar platību 

15.1756 ha. 

 

 

5/5. 

Par mazdārziņa nomu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 16.aprīlī saņemts privātpersonas [dzēsts] 

iesniegums (reģ.Nr.20/549-S) ar  lūgumu noslēgt  zemes nomas  līgumu  par  zemes  

daļas nomu mazdārziņa lietošanai nekustamajā īpašumā “Tehnikuma mazdārziņi”, 

Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259,  ar adresi 

Lejciema iela 3, Mālpils, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, un Mālpils novada saistošajiem noteikumiem “Par 

nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 

lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

Slēgt zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts], par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils novads, zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259 , ar  adresi  Lejciema iela 3, 

Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu. 

 
 
 

5/6. 
Par  Mālpils novada domes 2019.gada 28.augusta sēdes  lēmuma Nr.9/1 

precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 
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, un  

 lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta uzturēto datu atbilstību faktiskajai 

situācijai, nepieciešams papildināt, precizēt adreses Mālpils novada domes 

2019.gada 28.augusta sēdes lēmumā Nr.9/1 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu” . 

Administratīvā procesa likuma 10.pantā nodefinētais tiesiskās paļāvības 

princips nosaka, ka privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un 

konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, 

nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas. 

  Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, 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, 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. 

1.7. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra 

apzīmējumu 8074 003 1031, platību 4.60 ha, uz tās esošajai palīgbūvei ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0415 004  piesaistīt adresi ”Muižkalni”, Mālpils novads. 

1.8  Dzīvojamajai mājai Nr.1 un palīgbūvēm mainīt adresi no “Mergupes”, 

Mālpils novads, uz ”Muižkalni”, Mālpils novads. 

1.9. Dzīvojamajai mājai Nr.2 mainīt adresi no “Mergupes A”, Mālpils novads, uz  

“Mergupītes”, Mālpils novads. 

1.10. Dzēst adreses “Mergupes A”, Mālpils novads, un “Mergupes”, Mālpils 

novads. 

 
 

5/7. 
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada  domē  2020.gada 27.aprīlī  saņemts  iesniegums  (reģ. 

Nr.20/722-S)  no SIA „DGR Serviss”, VRN.44103035223, juridiskā adrese Lauku iela 

7/9, Sigulda, Siguldas  novads, LV - 2150, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

atļaujas  izsniegšanu  derīgo  izrakteņu atradnē „Viesīši”, Mālpils  novads,  kadastra 

Nr.8074 003 0482, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0482, derīgo 

izrakteņu veids: smilts - grants, smilts. 

Likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektā daļa nosaka, ka „vietējās 

pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 

ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei” 

  Pamatojoties uz likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piekto daļu  un saskaņā 

ar Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par 

zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

un atradnes pasi”, Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumiem Nr.570 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” un Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.– 

2024.gadam”,  

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Izsniegt SIA „DGR Serviss”, VRN. 44103035223, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju  Nr.9/2020  derīgo izrakteņu atradnē smilts - grants un  

smilts „Viesīši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0482, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0482. 

2. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas apstiprina, ka 

samaksāta valsts nodeva par atļauju. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo 
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izrakteņu ieguves atļauju 142.29 EUR apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes 

budžetā. 

3. Reģistrēt atļauju Nr.9/2020  atļauju izsniegšanas reģistrā. 

4. Saskaņot smilts - grants, smilts  atradnes „Viesīši” rekultivācijas veidu – par 

ūdenskrātuvi. 

5. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt : 

5.1. SIA „DGR Serviss”, VRN. 44103035223, juridiskā adrese Lauku iela 7/9, 

Sigulda, Siguldas  novads, LV - 2150. 

5.2. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. 

 

 

5/8. 

Par  nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu  

saistībā ar ārkārtējo situāciju 

Ziņo: S.Strausa 

 

2020.gada 22.martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – 

Likums), kur 13.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas 

un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto 

nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas 

samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro 

kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu 

par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un 

citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Savukārt  2020.gada 2.aprīlī tika  izdoti  Ministru kabineta noteikumi Nr.180 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 

piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), kur 3.punktā 

noteikts, ka publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), 

pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot 

no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas  un  pārvarēšanas pasākumiem  sakarā  

ar  Covid -19 izplatību", vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar 

šo noteikumu 4.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja 

komersants vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 

- komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, 

salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 %, bet, ja 

komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019.gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi 

no saimnieciskās darbības 2020. ada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313681#p4
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30 %, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības 

laika periodā līdz 2020.gada 29.februārim; 

- komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro vai, ja parāds ir 

lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par 

labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

- komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

-  komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 

pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020.gada 29.februāri ir dzēstas visas 

parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar 

iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku. 

 Lai saņemtu šajos Noteikumos minēto atbalstu, komersants (nomnieks) 

saskaņā ar Noteikumu 6.punktu iesniedz iznomātājam iesniegumu, kurā apliecina 

atbilstību  Noteikumu 3.punkta un 4.1.apakšpunkta noteiktajiem kritērijiem.  

Pamatojoties uz  iesniegtajiem dokumentiem un Noteikumu 4.punktu, 

iznomātājs var piemērot:  

 - nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā 

nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru 

kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā; 

-  vai nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu 

no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % 

no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar  Covid-19 izplatību 

13.pantu, 02.04.2020. MK noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.,4.,5. un 

6.punktu, likuma  Par pašvaldībām  21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Sākot ar 2020.gada 13.martu atbrīvot no nomas maksas krīzes skartos 

komersantus (nomniekus), ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo  

īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai valsts vai pašvaldības 

noteikto ierobežojumu dēļ un ir iesniedzis iesniegumu, apliecinot atbilstību Noteikumu 

3.punktam. 

2. Sākot ar 2020.gada 13.martu samazināt nomas maksu atbilstoši  komersanta 

(nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, 

bet nepārsniedzot  90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, tiem krīzes 

skartajiem komersantiem (nomniekiem), kuri iesnieguši  iesniegumu un atbilst 

Noteikumu  3.punktam. 

https://likumi.lv/ta/id/313681#p3
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3. Noteikt, ka lēmums ir spēkā līdz likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvērtēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” vai  tā 

13.pants zaudē spēku.  

4. Noteikt, ka atbrīvojums no pašvaldības mantas nomas maksas vai nomas 

maksas samazinājums, izskatot attiecīgu iesniegumu, piešķirams pamatojoties uz 

Mālpils novada domes priekšsēdētājas rīkojumu.  

5.  Uzdot Mālpils novada pašvaldības Finanšu un  ekonomikas daļai nodrošināt 

pašvaldības mantas nomas maksas pārrēķinu veikšanu atbilstoši  Mālpils novada  

domes priekšsēdētājas pieņemtajam rīkojumam. 

 
 

 

5/9. 

Par papildus piemaksu noteikšanu p/a “Mālpils sociālais dienests” 

darbiniekiem 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē  2020.gada 21.aprīlī saņemts pašvaldības aģentūras 

“Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) direktores O.Volosatovas 

iesniegums (reģ.Nr.20/623-S) ar lūgumu izskatīt iespēju par papildus finanšu līdzekļu 

piešķiršanu, lai nodrošinātu Aģentūras darbiniekiem piemaksas par darbu 

paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma 

situācijā saistībā ar Covid-19  uzliesmojumu laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 

2020.gada 31.maijam. Aģentūras darbinieki veic darbu paaugstinātas intensitātes un 

apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Ministru 

kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103  "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu" noteikto pasākumu, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 

pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā. 

Izvērtējot riskus un atbildības līmeni, Aģentūras direktore ierosina Mālpils 

sociālās aprūpes centra darbiniekiem un aprūpētājiem mājās nodrošināt piemaksas 

līdz 50% apmērā no darba algas, sociālā dienesta darbiniekiem – 25% no darba 

algas.  

       Pamatojoties uz Darba likuma 66.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Noteikt pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” darbiniekiem laikā  

no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam piemaksas par darbu paaugstināta 

riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar 

Covid -19 uzliesmojumu: 

  1.1. aprūpētājām mājās - piemaksu 50 procentu apmērā no  darba algas; 

  1.2. aprūpētājām - piemaksu  25 procentu apmērā no darba algas; 

  1.3. sociālajai aprūpētājai - piemaksu  25 procentu apmērā no darba algas; 

  1.4. pavārēm -  piemaksu  25 procentu apmērā no darba algas; 
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  1.5. apkopējai - piemaksu  25 procentu apmērā no darba algas.  

   

2. Piešķirt  pašvaldības aģentūrai  “Mālpils  sociālais  dienests”  finansējumu  

3522 EUR piemaksu nodrošināšanai, t.sk. darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  

 
 

5/10. 

Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” 2020.gada rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” noteiktajā 

termiņā  līdz 2020.gada 26.martam iesniegti 4 (četri) projektu pieteikumi ar kopējo 

summu 3728.36 EUR (trīs tūkstoši septiņi simts divdesmit astoņi euro 36 centi), t.sk. 

projektu pieteicēju līdzfinansējums naudā plānots 2 (divos) projektos 185.70 EUR 

(simts astoņdesmit pieci euro 70 centi). No  pašvaldības  pieprasītais  

līdzfinansējums  3542.66 EUR (trīs tūkstoši pieci simts četrdesmit divi eiro 66 centi). 

Pašvaldības budžetā pieejamais finansējums 2020.gada projektu īstenošanai ir EUR 

6000.00 (seši tūkstoši euro 00 centi). 

Projektu konkursa žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem 

pievienotajiem fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto 

projektu pieteikumiem un iegūstot no projektu vadītājiem papildus informāciju žūrijas 

sanāksmes laikā, žūrija nolēma: 

1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes 

finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 1000.00 EUR 

(viens tūkstotis euro 00 centi) katram no sekojošiem projektiem: 

  1.1. Lapenes izbūve, projekta vadītājs [dzēsts] biedrība “Sidgundas mednieku 

biedrība”, atbalstītā summa 1000 EUR ; 

  1.2.Tradicionālo svētku meistardarbnīcas ģimenēm, projekta vadītāja 

[dzēsts], Mālpils folkloras kopa “Mālis”, atbalstītā summa 794 EUR ; 

  1.3. Radošās darbnīcas priekš sevis un citiem, projekta vadītāja [dzēsts], 

biedrība “Notici sev!”, atbalstītā summa 748.66 EUR . 

2. Noraidīt iesniegto projekta pieteikumu: 

  2.1. Suņu pastaigu laukuma labiekārtošana, projekta vadītāja [dzēsts], 

LEHMBURG. Projekta pieteikumā norādītajai projekta īstenošanas vietai noteikts cits 

zemes lietošanas mērķis - mazdārziņš, kas neatbilst projektā paredzētajam mērķim - 

publiska suņu pastaigu laukuma izveidei.  

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas atbalstītos 3 (trīs) 

projektus par kopējo piešķirto finansējumu 2542.66 EUR (divi tūkstoši pieci simts 

četrdesmit divi euro 66 centi). 
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5/11. 
Par  biedrības “Mālpils tautskola” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

 Mālpils novada domē 2020.gada 2.aprīlī saņemts biedrības “Mālpils tautskola”  

iesniegums (reģ.Nr.20/472-S) par līdzfinansējuma nodrošināšanu Erasmus+ 

programmas projektam PACETRAINING, līguma nr.2017-1-IT014-KA202-006052.   

 Līdzfinansējums  834,00 EUR apmērā  minētā projekta  realizācijai  ir 

paredzēts Mālpils novada pašvaldības 2020.gada budžetā. Projekts tiek īstenots 

sabiedrības interesēs ar mērķi radīt priekšnoteikumus jauniešu ar īpašām 

vajadzībām nodarbinātības iespēju veicināšanai. Tā ietvaros tiek izstrādāti mācību 

materiāli, veikta izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un 60 dienu programmā apmācīti jaunieši ar garīga rakstura 

traucējumiem profesionālo pamatprasmju ieguvei ēdināšanas servisa, viesu 

apkalpošanas un viesnīcu darba jomās.  

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

noteikumu “ Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām 

un nodibinājumiem” 7.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Atbalstīt  biedrību „Mālpils tautskola”, piešķirot  līdzfinansējumu  834,00 EUR  

apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem Erasmus+ programmas projektam 

PACETRAINING, līguma nr.2017-1-IT014-KA202-006052.  

 
 
 

5/12. 
Par  Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 
Mālpils novada domē 2020.gada 21.aprīlī  saņemts  Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolas direktores M.Ārentes iesniegums (reģ.Nr.20/653-S) par skolas 

nolikuma apstiprināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  Profesionālās izglītības likuma 15.panta 

pirmo daļu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikumu, kas 
apstiprināts ar Mālpils novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4/17. 
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5/13. 
Par Izglītojamo uzņemšanas noteikumu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā  

saskaņošanu 

Ziņo: S.Strausa 

 
 Mālpils novada domē  2020.gada  21.aprīlī  saņemts  Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolas direktores M.Ārentes iesniegums (reģ.Nr.20/653-S) par Izglītojamo 

uzņemšanas noteikumu  saskaņošanu. 

Izskatot  sagatavotos Izglītojamo uzņemšanas noteikumus Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolā, 

 

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

       Saskaņot Izglītojamo uzņemšanas noteikumus Mālpils Mūzikas un mākslas 

skolā. 

 

 

5/14. 

Par  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Ir saņemta informācija par 2020.gada 25.aprīlī Mālpils novada nekustamajā 

īpašumā “Kroņi” notikušo ugunsgrēku, kas pilnībā iznīcinājis ēkas un iedzīvi. 

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. Minēto noteikumu 2.5.1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi piešķirami 90 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās 

nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, dzīvokļiem, zemi zem mežaudzes - 

personām, kuru īpašums (ēka, dzīvoklis, mežaudze) cietis stihiskā nelaimē (plūdi, 

vētra, ugunsgrēks un citi ārkārtas gadījumi.)  

Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošo 

noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

2.5.1.punktu, 
    

Dome atklāti balsojot ar 7 (septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, 
V.Mihelsons T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ: 
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Piešķirt [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese: “Kroņi”, Mālpils novads, LV-

2152, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par  2020.gadu  90 % apmērā par 

Mālpils novada nekustamo īpašumu “Kroņi”, kadastra numurs 80740050071. 

 

Sēdes vadītāja                                        S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 


