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SĒDES Nr.9 
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Mālpilī, Mālpils novadā      25.08.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
3. Par lēmuma precizēšanu. 
4. Par pirkuma līgumu izskatīšanu. 
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma maiņu. 
7. Par ielu tirdzniecības vietas apsaimniekošanu. 
8. Par atļauju organizēt gājienu un rīkot retro auto jubilejas pasākumu. 
9. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 
10. Par Mālpils novada ģerboņa un karoga izveidi. 
11. Par ikgadēju Mālpils novada svētku pasākuma organizēšanu. 
12. Par vienotās atlīdzības sistēmas ieviešanu. 
13. Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu. 
14. Par izglītības iestāžu gatavību 2010./2011.mācību gadam. 
15. Par Mālpils vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. 
16. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu sporta 

kompleksā un kultūras centrā. 
17. Par Saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par 

valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
Mālpils novada bāriņtiesā”” apstiprināšanu. 

18. Par finansiālu atbalstu mākslinieku biedrības „Sidegunde” kalendāra izdošanai. 
19. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
 

 
9/1. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
 

Mālpils novada domē 2010.gada 12. augustā reģistrēts iesniegums 
(reģ.Nr.393), kurā lūdz pašvaldību atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalngaiļi”, 
dome pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, un 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
11.12.2007. MK noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu 
NOLĒMA: 
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1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalngaiļi” 72,2 ha kopplatībā, atdalot 
zemes gabalu aptuveni 18,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei. 
 
 

9/2. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Mālpils novada domē 2010. gada 04. augustā reģistrēts (reģ.Nr.382) 

iesniegums, kurā lūdz mainīt nekustamā kopīpašuma „Vecviesturi” lietošanas 
mērķi atbilstoši zemes robežu plānam un Mālpils novada teritorijas plānojumam, 
dome, pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR MK noteikumiem nr. 496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto 
Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, NOLĒMA: 
 

Mainīt nekustamā kopīpašuma „Vecviesturi” 0,454 ha kopplatībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi nosakot to – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

9/3. 
Par lēmuma precizēšanu. 

 
Ar Mālpils pagasta zemes komisijas 1996. gada 07. marta sēdes lēmumu 

D.Eglei un N.Dvorjaņinovam tika piešķirta zeme pastāvīgā koplietošanā 0,2 ha 
kopplatībā, dzīvojamās mājas „Lībenes 2” uzturēšanas vajadzībām. 

Mālpils zemes komisija nebija ņēmusi vērā, ka divdzīvokļu dzīvojamā māja 
„Lībenes 2” ir privatizēta par pajām no paju sabiedrības „Sidgunda” un saskaņā ar 
LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kurš nosaka, ka 
zeme zem dzīvojamām mājām, kas privatizētas par pajām, piekrīt pašvaldībai.” 

 
   Dome, ņemot vērā augstāk, NOLĒMA: 

 
1. Precizēt Mālpils pagasta zemes komisijas 1996. gada 07. marta sēdes 

lēmumu Nr.884, nosakot, ka zeme 0,2 ha platībā zem divdzīvokļu dzīvojamās 
mājas „Lībenes 2”, kuras dzīvokļi privatizēti par pajām, piekrīt Mālpils pagasta 
padomei. 

2. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes 0,2 ha kopplatībā un 
mājīpašuma, piešķirt adresi „Lībenes 2”, Mālpils novads. 

3. Nekustamajam īpašumam noteikt lietošanas mērķi - kods 0101- zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Atcelt visus agrāk izdotos pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu „Lībenes 2”, Mālpils novads.  
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9/4. 
Par pirkuma līgumu izskatīšanu. 

 
Izskatot Mālpils novada domē reģistrētos pirkuma līgumus un pamatojoties uz 

07.06.1994.g. MK noteikumiem Nr.110 „Kārtība, kādā pilsētu un pagastu 
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, dome NOLĒMA: 

 
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz daļu 18,5 ha platībā, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies dabā, kadastrāli uzmērot un plānus izgatavojot, no 
nekustamā īpašuma „Kalngaiļi”, sastāvošu no zemes gabala 72,2 ha kopplatībā, 
kurš atrodas Mālpils novadā.  

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Liepu iela 1”, 
sastāvošu no diviem zemes gabaliem 0,2942 ha kopplatībā, dzīvojamās ēkas un 
trīs palīgceltnēm, kurš atrodas Mālpils novadā.  
 
 

9/5. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
 

2010.gada 18.augustā tika nolikta Mālpils novada domei piederošā 
nekustamā īpašuma „Laimītes” izsole par nosacīto (sākuma) cenu LVL 2 600. Uz 
izsoli pieteicās viens pretendents, kurš nosolīja iepriekš minēto nekustamo 
īpašumu par 2 700LVL (divi tūkstoši septiņi simti lati). 

 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta 

otro daļu, kurā noteikts, ka institūcijai, kas organizē mantas atsavināšanu, pēc visu 
maksājumu nokārtošanas jāapstiprina izsoles rezultāti un ņemot vērā 18.08.2010. 
izsoles protokolu Nr.23/1, dome NOLĒMA: 

 
1.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 18.08.2010. 

izsoles rezultātus atbilstoši izsoles protokolam par to, ka Mālpils novada 
pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Laimītes”, kas sastāv no zemes 
gabala 3,82ha platībā, ir nosolīts par summu 2 700LVL (divi tūkstoši septiņi simti 
lati). 

2. Uzdot izpilddirektoram slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
 

9/6. 
Par nekustamā īpašuma maiņu. 

 
Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 2007. gada 25. aprīļa sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.6/2 „Par Vīnkalna un torņa ielas maiņu” un 2007. gada 25. aprīļa 
Mālpils pagasta padomes un J.Jonaiša noslēgto sadarbības līgumu, kurš nosaka 
daļas no Vīnkalna ielas un daļas no Torņa ielas maiņas nosacījumus, 2010. gada 
10. augustā J.Jonaitis ar savu iesniegumu (reģ. Nr.386) apliecina, ka Sadarbības 
līguma nosacījumi izpildīti un lūdz veikt nekustamo īpašumu „Torņa iela A” un 
„Vīnkalna ceļš” maiņas darījumu. 
  Pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3. 
nodaļas „Pārdošana par brīvu cenu, maiņa vai ieguldīšana kapitālsabiedrībā” 38. 
panta pirmo punktu, kurš nosaka, Valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu var 
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mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai 
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai un 38. panta trešo punktu, kurš 
nosaka, maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 
20 procentus, un šo starpību sedz naudā. Augstāk minētā LR likuma 9. panta 6. 
punkts nosaka, ka mantas novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus 
vērtētājus. 

2010. gada 02. augustā sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Dace 
Baltruma (sertifikāta Nr.4) veikusi Mālpils novada domes nekustamā īpašuma 
„Vīnkalna ceļš”, Mālpils, Mālpils novads un J.Jonaiša nekustamā īpašuma „Torņa 
iela A” novērtēšanu maiņas darījumam. 
  - Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Vīnkalna ceļš” 0,1523 ha 
kopplatībā novērtējums ir Ls 5 060,00 ( pieci tūkstoši sešdesmit lati 00 santīmi).  
  - nekustamā īpašuma „Torņa iela A” 0,1271 ha kopplatībā, novērtējums ir Ls 
5 110,00 ( pieci tūkstoši viens simts desmit lati 00 santīmi). 
Nekustamo īpašumu novērtējuma starpība ir Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) 
vai 0,99 procenti . 

Dome, ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma 
„Vīnkalna ceļš” 0,1523 ha kopplatībā, novērtējumu maiņas darījumam Ls 5 060,00 
(pieci tūkstoši sešdesmit lati 00 santīmi). 

2. Apstiprināt J.Jonaitim piederošā nekustamā īpašuma „Torņa iela A” 
0,11271 ha kopplatībā, novērtējumu maiņas darījumam Ls 5 110,00 (pieci tūkstoši 
viens simts desmit lati 00 santīmi). 

3. Piekrist veikt maiņas darījumu ar Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Vīnkalna ceļš” 0,1523 ha kopplatībā, un J.Jonaitim piederošo 
nekustamo īpašumu „Torņa iela A” 0,11271 ha kopplatībā. 

4. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram slēgt maiņas darījuma 
līgumu. 
 
 

9/7. 
Par ielu tirdzniecības vietas apsaimniekošanu. 

 
2010. gada 11.augustā novada domē saņemts SIA ”Vite” valdes 

priekšsēdētāja iesniegums (reģ.Nr.391), kurā tiek lūgts noslēgt apsaimniekošanas 
līgumu par tirdzniecības vietas uzturēšanu pastāvīgā kārtībā, dome NOLĒMA: 
 

Piedāvāt SIA „Vite” slēgt vienošanos par tirdzniecības vietas 
apsaimniekošanu.  

 
 
 

9/8. 
Par atļauju organizēt gājienu  

un rīkot retro auto jubilejas pasākumu. 
 

2010.gada 5.augustā novada domē saņemts Mālpils muižas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.383), kurā tiek informēts, ka 2010.gada 25. un 26.septembrī 
Mālpils muižas teritorijā un tās telpās notiks retro auto jubilejas pasākums. Muižas 
direktore pasākuma ietvaros lūdz atļaut organizēt automašīnu gājienu. 
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Dome NOLĒMA: 
 
1. Atļaut Mālpils muižai 25. un 26.septembrī rīkot retro auto jubilejas pasākumu. 
2. Atļaut 25.septembrī plkst.18.00 pasākuma ietvaros organizēt retro auto gājienu 

maršrutā Mergupes iela –Strēlnieku iela – Pirts iela – Nākotnes iela – Pils iela – 
Muiža. 

 
 

 
9/9. 

Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 
 

Izskatot 16.08.2010. reģistrēto Mālpils kultūras centra direktores iesniegumu, 
kurā tiek lūgta atļauja 19.septembrī rīkot Rudens gadatirgu Mālpils centrā un 
izskatot iesniegto Rudens gadatirgus - 2010 nolikuma projektu, dome NOLĒMA: 
 

1. Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 19. 
septembrī Mālpils centra teritorijā. 

2. Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2010 nolikumu.  
 
 

 
9/10. 

Par Mālpils novada ģerboņa un karoga izveidi. 
 

2010.gada 11.augustā saņemts novada domes priekšsēdētāja iesniegums 
(reģ.Nr.389), kurā ierosināts izveidot un apstiprināt Mālpils novada ģerboni un 
karogu. 

Pēc informācijas no Valsts Heraldikas komisijas atbildīgās sekretāres 
Ramonas Umblijas Mālpils novads nevar pārņemt Mālpils pagasta ģerboni 1:1. To 
nosaka heraldikas tradīcija un Heraldikas komisijas lēmums. Ir jāreģistrē jauns – 
Mālpils novada ģerbonis. Tā kā Mālpils novads ir palicis savā iepriekšējā teritorijā, 
tad visminimālākās izmaiņas ģerbonim būtu izveidot zelta vai sudraba 
pavedienapmali, kā arī jaunais statuss prasa izmainīt ģerboņa vairoga formu no 
spicas apakšējās daļas uz noapaļotu. Lai Heraldikas komisija varētu izskatīt un 
reģistrēt jauno Mālpils novada ģerboni jāraksta vēstule ar lūgumu LV Kultūras 
ministrijai (Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam Uldim Lielpēterim. 
„Mālpils novada dome lūdz izskatīt un reģistrēt Mālpils novada ģerboni.”). 26. 
augustā notiek kārtējā Heraldikas komisijas sēde, kurā jau varētu iesniegt konkrētu 
jaunā ģerboņa attēlu, kāds tiks izstrādāts. Pēc tam vienoties ar mākslinieci Ilzi 
Lībieti (Mālpils pagasta ģerboņa autore) par jaunā ģerboņa izstrādi. Sīkāka 
informācija par ģerboņiem pēc administratīvās reformas īstenošanas žurnālā 
„LOGS”, 2009.g. Nr.12.  
 

Dome NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada ģerboni, kuram noapaļota apakšējā daļa un kas 
papildināts ar sudraba pavedienapmali, kā Mālpils novada ģerboni.  

2. Noteikt, ka Mālpils novada ģerboni ir tiesīga savā darbībā lietot Mālpils 
novada pašvaldība kā iestāde veidlapās un zīmogā. 

3. Noteikt, ka Mālpils novada ģerboni ir tiesīgas savā darbībā lietot Mālpils 
novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības. 
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9/11. 

Par ikgadēju Mālpils novada svētku pasākuma organizēšanu. 
 

2010.gada 11.augustā saņemts novada domes priekšsēdētāja iesniegums 
(reģ.Nr.388), kurā ierosināts rīkot Mālpils novada svētkus katru gadu, tā radot 
iedzīvotājos lielāku kopības un patriotisma noskaņu. 

Dome NOLĒMA: 
 
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Mālpils novada svētkiem, līdz 
š.g.1.novembrim veikt iedzīvotāju anketēšanu. 
 
 

 
9/12. 

Par vienotās atlīdzības sistēmas ieviešanu. 
 

2009.gada 16.decembra novada domes sēdē Nr.10, lai ieviestu vienota 
atalgojuma sistēmu, tika pieņemts lēmums uzdot iestāžu vadītājiem izvērtēt savas 
iestādes darbinieku atbilstību amatu katalogam un novada domes administrācijas 
darbinieku izvērtēšanai izveidot darba grupu 4 cilvēku sastāvā. Uz. 2010. gada 
augustu darba grupa un iestāžu vadītāji minēto informāciju ir apkopojuši.  
 

Dome NOLĒMA: 
Apstiprināt amatu klasificēšanas rezultātus. 

 
 
 

9/13. 
Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi  

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada 
 domes budžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.10 projektu, dome NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam””.  
 

 
9/14. 

Par izglītības iestāžu gatavību 2010./2011.mācību gadam. 
 

19.augustā uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi tika 
uzaicināti visi novada izglītības iestāžu vadītāji, lai iepazīstinātu deputātus ar 
mācību iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja ziņo, ka pavisam iestādē 
ir uzņemti 178 bērni. Tiks atvērtas 9 grupas. Vislielākais pieprasījums tām grupām, 
kuras apmeklē bērni līdz 2 gadu vecumam. Kopā ar pedagogiem iestādē strādā 32 
darbinieki. Tā kā tiek realizēts iestādes siltināšanas projekts, grupas tiek atvērtas 
pa etapiem.  
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 Sidgundas pamatskolas direktore ziņo, ka skolā mācīsies 83 skolēni, tiks 
mācīti visi priekšmeti. Darbu uzsāks jauna angļu valodas skolotāja. 1.klasē 
mācības uzsāks 4 bērni, savukārt 9.klasē – 12 bērni. Mācību iestādē šovasar 
remonti nav veikti, taču tiks krāsotas klašu grīdas. Jaunajā mācību gadā skola 
uzsāks strādāt digitālajā sistēmā. 
 Mālpils vidusskolas direktore ziņo, ka skolā mācīsies 402 skolēni, būs 2 
pirmās klases ar 33 skolēniem. 10.klasē mācības uzsāks 16 bērni. Neklātienes 
grupā mācīsies 58 jaunieši. Kopā skolā strādās 45 pedagogi. Pieņemti 2 jauni 
pedagogi. Mācību iestādē ir noslīpētas un nolakotas grīdas 900m2 platībā. Ļoti 
lielu atbalstu skolai snieguši skolēnu vecāki, kuri aktīvi iesaistījās klašu 
remontdarbos. Vidusskolas direktore aicina deputātus 27.augustā piedalīties 
skolas apskatē. 
 Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors ziņo, ka skolā mācīsies 88 
skolēni. Mūzikas nodaļā – 58 bērni, bet mākslas nodaļā – 30. Būs jauni pedagogi 
mākslas nodaļā. 

Mālpils internātpamatskolas un Profesionālās vidusskolas direktore ziņo, ka 
1.septembrī internātpamatskolā mācīsies 123 skolēni, Profesionālajā vidusskolā 
240 audzēkņi. Profesionālajā vidusskolā uzņemti 73 jaunieši, mēbeļu galdnieku 
kursā – 13. Lai iegūtu papildus līdzekļus skolu remontiem, katru gadu tiek nomātas 
telpas, organizētas nometnes. Projekta ietvaros ieveidota vasaras klase, pie 
karoga mastiem ieklāts bruģis, klašu telpās mainīts apgaismojums, stadionā zem 
soliem atjaunots smilšu segums. 
 

Noklausoties izglītības iestāžu vadītāju ziņojumus, dome NOLĒMA: 
 

Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju ziņojumus par iestāžu gatavību 
jaunajam 2010./2011.mācību gadam. 
 

 
 

9/15. 
Par Mālpils vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. 

 
Ir izsludināts projektu konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros. Tajā paredzēts 
iesniegt Mālpils novada domes projektu „Mālpils vidusskolas energoefektivitātes 
paaugstināšana” . 
Projektam nepieciešamais minimālais līdzfinansējums ir 15 % no projekta kopējā 
budžeta.    

Pamatojoties uz augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 

Sagatavot Mālpils vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta 
pieteikumu konkursam „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” un 
pēc tā apstiprināšanas veikt projekta ieviešanu, nodrošinot Mālpils novada domes 
līdzfinansējumu 21%  apmērā. 
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9/16. 
Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta  

pārvaldes pasākumu sporta kompleksā un kultūras centrā. 
 

2010.gada 28.augustā Mālpils novadā notiks II Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku vasaras sporta spēles. Pēc sporta spēlēm paredzēts noslēguma vakars 
ar sporta spēļu laureātu apbalvošanu Mālpils kultūras centrā. Tam nolūkam 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sporta aktivitātēm vēlas izmantot 
sporta kompleksu, bet noslēguma pasākumam - kultūras centra deju zāli un II 
stāva vestibilu.   

Par deju zāles izmantošanu atpūtas pasākumiem juridiskām personām ar 
pagasta padomes 20.02.2009. sēdes Nr.3 lēmumu Nr.16 noteikta maksa no 150,- 
līdz 250LVL bez PVN. Savukārt par 2. stāva vestibila izmantošanu – 30LVL bez 
PVN. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadība mutiski lūgusi novada 
domi rast iespēju samazināt noteiktās maksas. 
 

Dome NOLĒMA: 
 

Noteikt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajam 
pasākumam maksu par kultūras centra telpu izmantošanu 70LVL bez PVN un par 
sporta kompleksa izmantošanu 100LVL bez PVN. 
 
 
 

9/17. 
Par Saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par 

valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.11 projektu, dome NOLĒMA: 

 
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
Mālpils novada bāriņtiesā”.  
 
 
 

9/18. 
Par finansiālu atbalstu mākslinieku 

 biedrības „Sidegunde” kalendāra izdošanai. 
 

2010.gada 16.augustā novada domē saņemts mākslinieku biedrības 
„Sidegunde” valdes priekšsēdētājas iesniegums (reģ.Nr.397), kurā lūgts materiāli 
atbalstīt jubilejas izdevuma-kalendāra izdošanu. Paredzamā tirāža 3000 
eksemplāri, kopējās izmaksas LVL3500. Kalendārā paredzēts ievietot informāciju 
arī par Mālpili, t.sk. simboliku. 

 
Dome NOLĒMA: 
Atbalstīt mākslinieku biedrības „Sidegunde” jubilejas kalendāra izdošanu, 

piešķirot 200LVL (divi simti lati) no Atbalsta fonda. 
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9/19. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 

 
2010.gada 25.augustā novada domē saņemts priekšsēdētāja vietnieces 

iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt ikgadējo atvaļinājumu. Dome NOLĒMA: 
 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei daļēju ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu 14. kalendārās dienas par darba laiku no 2009.gada 1.jūlija līdz 
2009.gada 31.deecembrim 2 kalendārās nedēļas no 14. līdz 27. septembra. 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
 
26.08.2010. 


