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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI

Par adreses piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
Par paziņojumu par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.
pilnveidotās pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
5. Par programmas „Mēs savam novadam” projektu konkursa nolikuma
un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem 24.10.2012. lēmumā Nr.11/16 „ Par Mālpils kapsētas
vecās kapličas atjaunošanu”.
7. Par Mālpils sporta kompleksa pakalpojumu izmantošanu.
8. Par aktu zāles izmantošanu.
9. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
10. Par J.M. iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Sidgundas ūdenssaimniecības projekta virzību.
12. Par Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes pasākuma īstenošanu.
13. Par PSIA „Norma K” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par biedrības „Notici Sev” iesnieguma izskatīšanu.
1.
2.
3.
4.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola

Sēdē piedalās:
Deputāti – J. Lauva, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs, R. Jomerts
(2. – 15. jautājums)
Administrācijas darbinieki:
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A. Skroderis
PSIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Izpilddirektors A. Bukovskis
Nav ieradušies deputāti:
V. Svikšs – pamatdarba dēļ, L. Ligeris – pamatdarba dēļ, R. Tāle –
pamatdarba dēļ.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem.
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs)
NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā:
15. Par darba samaksu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu
komisijas locekļiem.
16. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.

3/1.
Par adreses piešķiršanu.
1.
Mālpils novada domē reģistrēts KLS „Vibroka” valdes priekšsēdētāja
iesniegums, kurā lūdz mainīt adresi KLS „Vibroka” piederošajām
nekustamajam īpašumam „SIA Mālpils autoserviss” un piešķirt adreses būvē
esošajām telpu grupām . Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 03.
novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, S. Strausa, L. Amerika, E.
Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs)
NOLEMJ:
1.1. Mainīt KLS „Vibroka”, reģistrācijas Nr.40103110328, reģistrācijas
adrese Vibrokas iela 6, Mālpils, Mālpils novads, piederošajam nekustamajam
īpašumam „SIA Mālpils autoserviss”, kadastra Nr. 8074 503 0004,
sastāvošam no būves – automašīnu tehniskās apkopes stacija, kadastra
apzīmējums 8074 003 0268 004, adresi, piešķirot jaunu adresi Vibrokas iela
8, Mālpils, Mālpils novads.
1.2. Piešķirt KLS „Vibroka”, reģistrācijas Nr.40103110328, reģistrācijas
adrese Vibrokas iela 6, Mālpils, Mālpils novads, piederošā nekustamā
īpašuma Vibrokas iela 8, kadastra Nr. 8074 503 0004, būvei – automašīnu
tehniskās apkopes stacija, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 004, telpu
grupām adreses:
- telpu grupai 001, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 004 001, ar
kopējo platību 203,3 kvm – Vibrokas iela 8-1, Mālpils, Mālpils novads;
-telpu grupai 002, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 004 002, ar
kopējo platību 62,5 kvm – Vibrokas iela 8-2, Mālpils, Mālpils novads;
- telpu grupai 003, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 004 003, ar
kopējo platību 286,5 kvm – Vibrokas iela 8-3, Mālpils, Mālpils novads;
- telpu grupai 004, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 004 004, ar
kopējo platību 25,8 kvm – Vibrokas iela 8-4, Mālpils, Mālpils novads.
2.
Mālpils novada domē reģistrēts V.G. iesniegums, kurā viņš lūdz mainīt
adresi nekustamajam īpašumam Vibrokas iela 6. Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, S.
Strausa,
L.
Amerika,
E.
Saleniece,
M.
Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs) NOLEMJ:
2.1. Mainīt V.G., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts” piederošajam
nekustamajam īpašumam Vibrokas iela 6, kadastra Nr. 8074 503 0021,
sastāvošam no būves – šķūņa, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 003,
adresi, piešķirot jaunu adresi Vibrokas iela 4, Mālpils, Mālpils novads.
3.
Mālpils novada domē reģistrēta Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas 14.02.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/932, kurā norādīts, ka
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0268 008 un 8074 003 0268 010
piešķirtā adrese neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 03. novembra
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām. Pamatojoties

uz Ministru kabineta 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”
(J. Lauva, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs) NOLEMJ:
3.1. Mainīt R.M., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts” piederošā
nekustamā īpašuma „Vibroka”, kadastra Nr. 8074 003 0268, būvēm –
saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 008 un saimniecības
ēka, kadastra apzīmējums 8074 003 0268 010, adresi, piešķirot jaunu adresi
Vibrokas iela 10, Mālpils, Mālpils novads.

3/2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Mālpils novada domē saņemti šādi politiski represēto personu
iesniegumi ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2013.gadā:
1.No D.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”, par nekustamā īpašuma
„Lejas Mārtiņi” zemi un 1/5 domājamo daļu „Veckalnmārtiņu” māju un
pagalma zemi. 24.01.2013.iesniegums Nr.47, kurā norādīts, ka zeme netiek
izmantota saimnieciskā darbībā.
2. No R.V., personas kods „dzēsts”, dzīv. ”dzēsts”, par nekustamā īpašuma
„Upes Kurlēni ” zemi un 1/3 domājamo daļu „Kurlēni-1” māju un pagalma
zemi. 24.01.2013.iesniegums Nr.49., kurā norādīts, ka īpašums netiek
izmantots saimnieciskā darbībā.
3. No E.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”, par nekustamā īpašuma
„Mežmuižnieki ” māju un zemi. 30.01.2013.iesniegums Nr.56., kurā norādīts,
ka zeme 17.0 ha platībā netiek izmantota saimnieciskā darbībā.
4. No J.L., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”, par nekustamā īpašuma
„Tālavas” māju un zemi 8.47 ha platībā, kā arī par „Jauntālavu” zemi un
„Valdheimu” zemi 22.6 ha platībā, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.
08.02.2013.iesniegums Nr.73.
LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrā daļā noteikts:
Politiski represētajām personām par zemi kā arī šā likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem,
kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā
īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums
daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums
netiek piemērots.
Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2013.gadā :
1.No otrās grupas invalīda V.P., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamo īpašumu „Alpi”. 18.02.2013. iesniegums
ar reģ.Nr. 88.

2. No pirmās grupas invalīdes Z.B., personas kods „dzēsts”, par nekustamo
īpašumu „Raudas”. Personas 22.02..2013. iesniegumā ar reģ.Nr.110 uzrādīts,
ka invaliditāte noteikta no 2011.gada 12.septembra līdz 2013.gada
11.septembrim, kas atbilst pašvaldības rīcībā esošām ziņām.
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.
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz LR likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs), deputātam J.Lauvam
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai D.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”:
6.1. par nekustamā īpašuma „Lejas Mārtiņi” zemi 13.7 ha kopplatībā;
6.2. par 1/5 domājamo daļu „Veckalnmārtiņu” mājas pagalma zemi 1.06 ha
kopplatībā;
6.3. par dzīvojamās mājas „Veckalnmārtiņi” 1/5 domājamo daļu.
2. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai R.V., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”,:
2.1. par nekustamā īpašuma „Upes Kurlēni ” zemi 4.3 ha kopplatībā;
2.2. par „Kurlēni-1” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo daļu;
2.3. par 1/3 domājamo daļu „Kurlēni-1” pagalma zemi 1.6 ha kopplatībā.
3. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai E.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”:
3.1. par nekustamā īpašuma „Mežmuižnieki ” dzīvojamo māju;
3.2. par nekustamā īpašuma „Mežmuižnieki ” zemi 17.0 ha platībā.
4. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai J.L., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”:
4.1. par nekustamā īpašuma „Tālavas” dzīvojamo māju;
4.2. par nekustamā īpašuma „Tālavas” zemi 8.47 ha platībā;
4.3. par nekustamā īpašuma „Jauntālavas” zemi 2.29 ha kopplatībā;
4.4.par nekustamā īpašuma „Valdheimi” zemi 22.6 ha platībā.
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1.1, un 2.2.1.:
5. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
otrās grupas invalīdam V.P., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas
adrese „dzēsts”, par nekustamā īpašuma “Alpi” zemi 1.9 ha kopplatībā un
dzīvojamo māju.

6. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā par
nekustamā īpašuma „Raudas” zemi 13.61 ha kopplatībā un dzīvojamo māju
Z.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par 2013.gada 8
mēnešiem.
3/3.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu
1. Ar Mālpils novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 12/3 tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības Ā.Ģ., p.k. „dzēsts”, uz nekustamā
īpašuma „dzēsts” zemi 3,24 ha platībā.
2013.gada 20.februārī tika noslēgts zemes nomas līgums ar A.Ģ., personas
kods „dzēsts”, dzīvojošs „dzēsts”, kurš ir Ā.Ģ., p.k. „dzēsts”, 1.šķiras
mantinieks - dēls.
Dome, pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25. pantu, kas nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme
ir bijusi patstāvīgā lietošanā, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, A. Lielmežs, J. Lauva) NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un A.Ģ.,
personas kods „dzēsts”, „dzēsts”, par zemes nomu 3,24 platībā nekustamā
īpašuma „Priežkalni” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0225
un 8074 004 0026.
3/4.
Par paziņojumu par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.
pilnveidotās pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
SIA „Nagla IF” sadarbībā ar Mālpils novada domes speciālistiem veica
izmaiņas un pilnveidoja Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
gadam 1. redakciju atbilstoši saņemtajiem institūciju atzinumiem, saskaņā ar
Mālpils novada domes 23.01.2013. lēmumu Nr.2/4. Izstrādātā Mālpils novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotā 1. redakcija iesniegta
izskatīšanai domē.
Saskaņā ar 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ” 78. punktu,
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Mālpils
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidoto
1. redakciju.
2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2013. gada 6. marta
līdz 28. martam.
3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” paziņojumu par teritorijas plānojuma pilnveidotās

1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņiem, sanāksmes vietu
un laiku, iespējām iepazīties ar plānošanas dokumentu un iespējām
iesniegt atsauksmes.
4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 19. martā
plkst. 17 30 Mālpilī, novada domes ēkas zālē Nākotnes ielā 1, 2.stavā.
5. Rakstiskus atzinumus var iesniegt no 2013. gada 6. marta līdz 28.
martam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām
personām- nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, Mālpils novada
domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, LV-2152 vai sūtot elektroniski
dome@malpils.lv.

3/5.
Par programmas „Mēs savam novadam” projektu konkursa nolikuma un
pieteikuma veidlapas apstiprināšanu
2012. gadā programmas „Mēs savam novadam” projektu konkursam bija
iesniegti 11 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 5 237,95 LVL
(pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi lati 95 santīmi). No tiem seši projekti
tika kvalificēti kā atbalstāmi un veiksmīgi īstenoti par kopējo piešķirto
finansējumu 2 955,15 LVL (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci lati 15
santīmi).
Lai turpinātu uzsākto darbu, arī šī gada novada domes budžetā ir
paredzēti līdzekļi 5 000,00 Ls apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu
programmas „Mēs savam novadam” finansēšanai. Konkursa mērķis – veicināt
Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot
vietējo dzīves kvalitāti saskaņā ar Mālpils novada Attīstības programmas
(2012. – 2018.gadam) nostādnēm.
Lai organizētu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un
projektu grupu paveikto, ir nepieciešams:
1.
apstiprināt projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu,
2.
izveidot un apstiprināt konkursa žūriju.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
1.
Apstiprināt projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu (skatīt
pielikumā).
2.
Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā:
2.1. Agris Bukovskis - Mālpils novada domes izpilddirektors,
2.2. Edīte Priekule - Mālpils kultūras centra direktore,
2.3. Leontīna Amerika - Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētāja.

3/6.
Par grozījumiem 24.10.2012. lēmumā Nr.11/16 „ Par Mālpils kapsētas
vecās kapličas atjaunošanu”.
Izskatot biedrības „Idoves mantojums”
valdes priekšsēdētājas
20.02.2013. iesniegumu, dome konstatē, ka Patapinājuma līgums ar biedrību
„Idoves mantojums” par kapličas patapināšanu vēl nav noslēgts un
LEADER projektu konkursa 5.kārta, kur plānots iesniegt projekta pieteikumu
par kapličas renovāciju, ir izsludināts tikai 18.februārī, līdz ar to 24.10.2012.
pieņemtais Domes lēmums būtu jāprecizē, lai patapinājuma līguma termiņš
atbilstu konkursa nosacījumiem.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
Precizēt Mālpils novada domes 24.10.2012. sēdes Nr.11 lēmuma „Par
Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanu” (prot. Nr. 11/16) lemjošo daļu
un izteikt to sekojošā redakcijā:
„1. Nodot biedrībai „Idoves mantojums” beatlīdzības lietošanā līdz
2020.gada 31.decembrim Mālpils pašvaldībai piederošo Mālpils kapsētas
veco kapliču, kas atrodas Klusā ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra apz.
8074 0030 4100 1.
2. Uzdot izpilddirektoram slēgt kapličas patapinājuma līgumu ar
biedrību „Idoves mantojums”.”

3/7.
Par Mālpils sporta kompleksa pakalpojumu izmantošanu.
Mālpils novada domē 20.02.2013. saņemts personāldaļas vadītājas
iesniegums (reģ. Nr. 101) ar lūgumu izskatīt iespēju atļaut Mālpils novada
izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem izmantot Mālpils sporta
kompleksa sniegtos pakalpojumus ar 50% atlaidi.
2013. gada 23. janvāra novada domes sēdē Nr.2 tika apstiprināts
Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums. Nolikums nosaka pašvaldības vadības,
darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības noteikšanas un izmaksas
kārtību, kā arī sociālās garantijas. Atlīdzības nolikuma normas netiek
piemērotas izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba samaksai un
sociālajām garantijām.
Nolikuma 4.23. punkts nosaka, ka „Amatpersonu un darbinieku
veselības uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos, … amatpersona un darbinieki
var izmantot Mālpils sporta kompleksa sniegtos pakalpojumus ar 50% atlaidi”.
Darbinieki šo iespēju ar 2013. gada 15. februāri jau ir sākuši izmantot.
Nevienai no izglītības iestādēm nav izstrādāts koplīgums vai pedagogu
atlīdzības nolikums, kas noteiktu pedagogu sociālās garantijas.

Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
Atļaut Mālpils novada izglītības iestāžu vadītajiem un pedagogiem izmantot
sporta kompleksa pakalpojumus ar 50% atlaidi 50 LVL vērtībā.

3/8.
Par aktu zāles izmantošanu.
Ziņo:
Tiek dots vārds:
Jautājums netiek izskatīts.
3/9.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
Dome, izskatot iesniegto izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju,
pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot, ar 10 balsīm
„par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs, J. Lauva) NOLEMJ:
1. Saskaņot Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju (skatīt pielikumā).

3/10.
Par J.M. iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 20.02.2013. ar Nr. 105 reģistrēts Mālpils
vidusskolas skolotājas J.M. iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli
atbalstīt studijas Liepājas Universitātē vispārējās izglītības vidusskolas
matemātikas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Veiksmīgi ir nokārtota 1., 2.
semestra sesija, bet sakarā ar mācību maksas paaugstināšanos nav iespēja
pabeigt 3., 4. semestra studijas. Studiju maksa – LVL 970.00 LVL gadā.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
Līdz 2013. gada aprīļa domes sēdei izstrādāt kārtību, kādā Mālpils novada
dome sedz mācību maksu pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām.

3/11.
Par Sidgundas ūdenssaimniecības projekta virzību.
Mālpils novada dome 28.11.2012. ar lēmumu Nr. 12/9. uzdeva PSIA
„Norma K” sagatavot nepieciešamo dokumentāciju ERAF projektu iesniegumu
atlases 7. kārtas 3.4.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".
PSIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps informē, ka ir likvidēta
Ūdensbūvju komisija, kas apstiprina projekta iesniedzēja tehniski ekonomisko
pamatojumu, tādējādi nav iespējams iesniegt plānotajos termiņos
nepieciešamo dokumentāciju projektu iesniegumu atlasei.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai PSIA „Norma K” valdes locekļa V. Cērpa sniegto
informāciju.

3/12.
Par Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes pasākuma īstenošanu.

Pamatojoties uz 15.04.2009. Mālpils pagasta padomes sēdes lēmumu
Nr. 5/6, pašvaldības SIA „Norma K” ir veikusi Ķiršu ielas 2 dzīvokļu īpašnieku
aptauju, kurā dzīvokļu īpašnieki piekrīt veikt mājas energoefektivitātes
pasākumus, kā arī ir saņemta provizoriskā dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 2
energoefektivitātes būvdarbu tāme LVL 51 485.31 apmērā. Mālpils novada
domei šajā daudzdzīvokļu ēkā pieder viens dienesta dzīvokļa īpašums un
nedzīvojamās telpas, kurās ir izvietota aptieka.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
Piekrist piedalīties ERAF aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Ķiršu ielā 2, Mālpilī,
Mālpils novadā.

3/13.
Par PSIA „Norma K” iesnieguma izskatīšanu
Izskatot pašvaldības SIA „ Norma K” 19.02.2013. iesniegumu, kurā
iesniedzējs lūdz neaprēķināt nomas maksu par summu 831.26 LVL, kas
izlietoti nomātās telpas remontam,
dome konstatē, ka 2011.gada 1.oktobrī starp Mālpils novada domi un
pašvaldības SIA „Norma K” ir noslēgts
Telpu nomas līgums par Telpas

nr.310 iznomāšanu pašvaldības uzņēmuma administratīvo funkciju
nodrošināšanas vajadzībām.
Līguma punktā 1.4 ir noteikts, ka Telpās nepieciešams veikt remontu
un ka Nomniekam ir tiesības lūgt Iznomātajam nomas maksas
samazinājumu
par
Telpas
uzlabojumiem
un
neatdalāmajiem
ieguldījumiem.
Mālpils novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 10
balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs, J. Lauva) NOLEMJ:
Samazināt telpu nomas maksu par 50% PSIA „Norma K” nomātajai telpai
Nr. 310 uz 01.10.2011. noslēgtā līguma darbības laiku, nosakot to 0.25 LVL +
PVN par m2.

3/14.
Par biedrības „Notici Sev” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 14.02.2013. saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju
biedrības „Notici Sev” iesniegums (reģ.Nr.83) ar lūgumu finansiāli atbalstīt
biedrību ar līdzfinansējumu 510,00 LVL apmērā Borisa un Ināras Teterevu
fonda finansētās Programmas „Nāc un dari, Tu vari” projektu konkursā
projekta „Atkal kopā” ietvaros.
Līdzfinansējums sastāda 10% no kopējās projekta finansējuma
summas un ir paredzēts:
transporta izdevumiem 270,00 LVL apmērā pasākuma „Staro Rīga”
apmeklējumam Valsts svētku laikā 45 biedrības „Notici sev!” biedriem ar
mobilitātes problēmām;
sporta kompleksa telpu izmantošanai 3 mēnešiem 240.00 LVL apmērā (trīs
mēnešu ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām sporta kompleksā biedrības
„Notici sev!” biedriem ar veselības problēmām, ārstnieciskās vingrošanas
grupveida un individuālās nodarbības plānotas 2 reizes nedēļā šā gada
rudens mēnešos).
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici Sev” papildu lūdz atļaut
izmantot Mālpils kultūras centra telpas projekta „Atkal kopā” radošajām
darbnīcām š.g. rudens mēnešos.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs,
J. Lauva) NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu 270,00 LVL apmērā transporta
izdevumiem biedrības „Notici Sev!” Borisa un Ināras Teterevu fonda
finansētās Programmas „Nāc un dari, Tu vari” projektu konkursā
projekta „Atkal kopā” ietvaros.
2. Atļaut biedrībai „”Notici sev!” izmantot sporta kompleksa telpas 3
mēnešus 2 reizes nedēļā ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām

biedrības „Notici sev!” biedriem ar veselības problēmām, šā gada
rudens mēnešos 240.00 LVL vērtībā.

3/15.
Par darba samaksu vēlēšanu komisijas
un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu un Centrālās vēlēšanu
komisijas 2011.gada 1.jūlija lēmumu Nr.27 „Par atalgojumu republikas pilsētu,
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Saeimas
vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas
sagatavošanā”, dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R. Jomerts,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, A. Lielmežs, J. Lauva) NOLEMJ:
1. Noteikt Mālpils novada vēlēšanu komisijas locekļiem darba stundas tarifa
likmi:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs 2,35LVL/h
1.2. Komisijas sekretārs
2,30LVL/h
1.3. Komisijas loceklis
1,65LVL/h
2. Noteikt Mālpils novada Sidgundas iecirkņa vēlēšanu komisjas locekļiem
darba stundas tarifa likmi:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs 2,20LVL/h
2.2. Komisijas sekretārs
2,15LVL/h
2.3. Komisijas loceklis
1,65LVL/h

3/16.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2012. gada 26. februārī reģistrēts V.C. un I.J.O.
iesniegums, kurā viņi lūdz atļaut sadalīt nekustamo kopīpašumu „Pīlādzīši”.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes
ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta
teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (S. Strausa, L.
Amerika,
E.
Saleniece,
M.
Ārente,
A.
Hildebrante,
V. Mihelsons, A. Apsītis, A. Lielmežs, J. Lauva) NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt V.C., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts” un I.J.O.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamo kopīpašumu
„Pīlādzīši”, 16,3 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005 0435, atdalot zemes
vienību 10,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0435.
1.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods –
0101.

1.2. Atdalītajai zemes vienībai 10,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
005 0435 piešķirt nosaukumu „Sudrabi”, Mālpils novads.
1.3. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības 5,7 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0124,saglabāt nosaukumu
„Pīlādzīši”, Mālpils novads.
1.4. Zemes vienībai 5,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0124,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

04.03.2013.

