
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.12 
PROTOKOLS 

 
 
Mālpilī, Mālpils novadā      27.10.2010. 
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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
2. Par domes sēdes lēmumu precizēšanu. 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
4. Par dzīvokļu īpašumu „Darbinieku mājā” maiņas rezultātu apstiprināšanu. 
5. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu. 
6. Par nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu. 
7. Par kultūras centra nolikuma apstiprināšanu. 
8. Par atzinības rakstu pasniegšanu 18.novembra svinīgajā pasākumā. 
9. PII „Māllēpīte” vadītājas iesnieguma izskatīšana. 
10. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Notici sev!” materiālu iegādei. 
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Notici sev!” projekta „Kopā” 

realizēšanai. 
12. Par atļauju biedrībai „Notici sev!” izmantot sociālā dienesta autotransportu. 
13. Par samaksas samazināšanu sporta zāles izmantošanai biedrībai „Notici 

sev!” projekta „Kopā” realizēšanai. 
14. Par biedrības „Jauniešu izglītības centrs” izveidi.  
15. Par bērnu un jauniešu veselības veicināšanas pasākumu programmas 

izstrādi. 
16. Par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei. 
17. Pirkuma līgumu izskatīšana. 
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
19. Par grozījumiem noteikumos „Par Mālpils novada pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanu 2010.gadā”. 
20. Par darba grupas izveidi vienotās atlīdzības sistēmas pilnveidošanai Mālpils 

novada institūcijās. 
 
 
 

12/1. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu „Lagūnas”, atdalot otro zemes vienību. Dome, 
pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu 
NOLĒMA: 
 
1.1.Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu „Lagūnas”, 3,93 ha kopplatībā, sastāvošu 

no trīs zemes vienībām, atdalot otro zemes vienību 1,18 ha platībā. 
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1.2. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām 2,75 ha 
kopplatībā, atstāt nosaukumu „Lagūnas”, Mālpils novads un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods-0101. 

1.3. Atdalītajai zemes vienībai 1,18 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Rūķēni”, 
Mālpils novads. 

1.4. Atdalītajai zemes vienībai 1,18 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods-0101. 

 
2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu „Tauri”, atdalot no pirmās zemes vienības aptuveni 2,7 ha. 
Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu 
„Zemes ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta 
teritorijas plānojumu, NOLĒMA: 

 
2.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Tauri”, 14,3 ha kopplatībā, atdalot no 

pirmā zemes gabala 8,2 ha platībā, zemi aptuveni 2,7 ha platībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. 

2.2. Atdalītā zemes gabala platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
2.3. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 

projekta izstrādei.    
 
 
 

12/2. 
Par domes sēdes lēmumu precizēšanu. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
1. Precizēt Mālpils novada domes 29.09.2010. sēdes Nr.11 lēmuma Nr.11/1 

punktus Nr.2.7.1. un Nr.2.7.2., nosakot, ka Ā.Ģērķes mantiniekiem izbeigt 
pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Priežkalni” zemi 
3,24 ha kopplatībā, uz kuras atrodas mājīpašums „Priežkalni”. 

2. Precizēt Mālpils novada domes 29.09.2010. sēdes Nr.11 lēmuma Nr.11/3 
punktus Nr.4, nosakot, ka V.Kaupuža, piederošajam mājīpašumam, adrese ir 
„Cīrulīši 1”, Vite, Mālpils novads. 

3. Precizēt Mālpils novada domes 25.08.2010. sēdes Nr.9 lēmuma Nr.9/3, 
nosakot Mālpils novada domei, piekrītošajam zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0417, zemes kopplatību 0,0611 ha.  

 
 
 

12/3. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 20.10.2010. reģistrēts VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 
izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Kalngaiļi”. Dome, 
pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 86. „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas 
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plānojumu, 2009.gada 03. novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi”, 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas kārtība” NOLĒMA: 
 
 
1.1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Kalngaiļi”. 
1.2. Zemes vienībai „1” 53,7 ha kopplatībā, saglabāt adresi „Kalngaiļi”, Mālpils 

novads. 
1.3. Zemes vienībai „2” 18,5 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Mežgaiļi”, Mālpils 
novads. 
1.4. Zemes vienībai „1” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
1.5. Zemes vienībai „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
 
 

 
12/4. 

Par dzīvokļu īpašumu „Darbinieku mājā” 
 maiņas rezultātu apstiprināšanu. 

 
28.07.2010. novada domes sēdē Nr.7 tika pieņemts lēmums Nr.12 par 

dzīvokļu īpašumu Nr. 1, Nr. 3 un Nr. 5, kuri atrodas „Darbinieku mājā”, Mālpilī, 
Mālpils novadā atsavināšanu, apmainot tos pret vienu vai vairākiem dzīvošanai 
derīgiem dzīvokļu īpašumiem Mālpils novada Mālpils ciemā. 

2010.gada 18.oktobrī Iepirkumu komisija rīkoja Nekustamā īpašuma maiņas 
piedāvājumu atvēršanu. Novada domē tika iesniegts viens piedāvājums no 
A.Plauža, kurš piedāvā apmainīt kopumā trīs Mālpils novada pašvaldībai 
piederošos dzīvokļa īpašumus Nr. 1, Nr.3 un Nr. 5 „Darbinieku mājā”, Mālpilī, 
Mālpils novadā, pret viņam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 5 (pieci), 
kurš sastāv no divām istabām, virtuves, gaiteņa, savienotas sanitārtehniskās 
telpas, lodžijas, un pie dzīvokļa piederošās 5300/96960 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Celtnieku ielā 1 (viens), 
Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 900 4585. Piedāvātā dzīvokļa kopējā 
platība ir 53 kv.m. 

2010.gada 6.oktobrī SIA „Vindeks”, sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs 
Guntis Štefenbergs (sertifikāts Nr. 72) veicis nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 5, 
kas atrodas Celtnieku ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, novērtēšanu un noteicis 
dzīvokļa tirgus vērtību LVL 9300 (deviņi tūkstoši trīs simti Latvijas valsts lati) 
apmērā. 

Mālpils novada pašvaldībai piederošo trīs dzīvokļu īpašumu Nr. 1, Nr. 3 un 
Nr. 5, „Darbinieku mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, nosacītā cena noteikta LVL 9523 
(deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs Latvijas valsts lati) apmērā. 

Mālpils novada domes iepirkumu komisija konstatējusi, ka domes noteiktajā 
termiņā ir saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums, kas pilnībā atbilst Maiņas 
nolikuma 7.punktā noteiktajām prasībām (Iepirkumu komisijas sēdes Nr. 26/1 
2010.gada 18.oktobra protokols). 

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmā, otrā un 
trešā daļa nosaka, ka pašvaldības nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu 
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai; pašvaldības maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas 
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personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā 
nosacīto cenu; maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst 
pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā. 

Abi maināmie nekustamie īpašumi ir novērtēti atbilstoši Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma prasībām un to nosacītās cenas starpība 
ir LVL 223 (divi simti divdesmit trīs Latvijas valsts lati) vai 2,4 %. 

Dome, ņemot vērā 2010.gada 18.oktobra iepirkumu komisijas protokolu 
Nr.26/1, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 
5.panta pirmo daļu un 38.panta pirmo daļu NOLĒMA: 

 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr. 
5, „Darbinieku mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, maiņas rezultātus atbilstoši 
iepirkumu komisijas 2010.gada 18.oktobra protokolam par to, ka vienīgā 
pretendenta Alda Plauža iesniegtais dzīvokļa Nr. 5, Celtnieku ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, maiņas piedāvājums pilnībā atbilst domes apstiprinātajām 
Maiņas nolikuma prasībām. 

2. Atsavināt kopumā Mālpils novada domei piederošos trīs dzīvokļa 
īpašumus Nr. 1, kadastra Nr. 8074 900 4686, Nr.3, kadastra Nr. 8074 900 
4685, un Nr. 5, kadastra Nr. 8074 900 4684, kas atrodas „Darbinieku 
mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, apmainot tos pret Aldim Plaudim 
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, kadastra Nr. 8074 900 4585, kas 
atrodas Celtnieku ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

3.  Uzdot izpilddirektoram slēgt maiņas līgumu ar A.Plaudi. 
 
 
No 5.jautājuma 2.punkta sēdē piedalās deputāte Māra Ārente 
 
 

12/5. 
Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu. 

 
1. 2010.gada 23.septembrī Mālpils novada domē ar Nr.480 reģistrēts iesniegums, 

kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  adresē: Ķiršu iela 5 
dz.2, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.   

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta  otro  daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

 
Dome, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta 

otro daļu, NOLĒMA: 
 
1.1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 5 dz.2, Mālpils, 

Mālpils novads, LV-2152. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 

Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 
6, Rīgā.  
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2. 2010.gada 4.oktobrī Mālpils novada domē ar Nr.490 reģistrēts 

iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē:  
Celtnieku iela 1 dz.10, Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 

Dome, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta 
otro daļu, NOLĒMA: 
 
2.1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Celtnieku iela 1 dz.10, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152.   
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 
6, Rīgā.  
 
 
3.  Mālpils novada domē 2010.gada 14.oktobrī ar Nr.750 reģistrēts Mālpils novada 

bāriņtiesas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
Mālpils novadā A.Miškam, R.L.Miškam, un L.Miškai, kuriem ar Mālpils 
pagasta bāriņtiesas 2007.gada 30.marta lēmumu  ir iecelta aizbildne, kuras 
deklarētā dzīvesvieta ir: „Tīruma Magones”, Zosēnu pagasts,  Jaunpiebalga 
novads, LV-4125, tā kā, visi trīs bērni jau faktiski kopš 2005.gada jūlija mēneša 
dzīvo Zosēnu pagastā, bet līdz šim laikam  aizbildne nav izpildījusi 
Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktās prasības. 

Konkrēti:  
 Likuma 3.panta trešā daļā noteikts: Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir 

vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta, ja vecāki (aizbildņi) nav deklarējuši viņa dzīvesvietu 
citur. 

Likuma 4.panta pirmā daļā noteikts: Dzīvesvietas maiņas gadījumā 
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 
Likuma 6.panta trešā daļā noteikts: Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu 
dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir 
attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis (turpmāk — likumiskais pārstāvis). 
Iesniegumā norādīts, ka bāriņtiesa vairākkārt gan rakstiski, gan telefoniski ir lūgusi 
Zosēnu pagasta bāriņtiesu un Jaunpiebalgas novada bāriņtiesu nodrošināt, lai 
aizbildne veic visu trīs aizbildnībā esošo bērnu dzīvesvietas deklarēšanu, bet 
tomēr līdz šim brīdim tas nav pildīts. PMLP Iedzīvotāju reģistrā ziņas par  bērnu 
deklarēto dzīvesvietu adresē:   „Augšdublīši”, Mālpils novads, LV-2152, reģistrētas 
no  2003.gada  18.decembra, un vienlaicīgi norādīta papildus adrese Atlantijas iela 
18-3, Rīga. 
2010.gada 18. oktobrī aizbildnei nosūtīta ierakstīta vēstule ar lūgumu veikt 
aizbildnībā esošo bērnu faktiskās dzīves vietas deklarēšanu vai ierasties Mālpils 
novada domē minētā iesnieguma izskatīšanas laikā Mālpils novada domes sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 21.oktobrī  un Mālpils novada 
domes sēdē š.g. 27.oktobrī, lai sniegtu papildus informāciju.   
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  Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 

Dome, ņemot vērā Mālpils novada bāriņtiesas iesniegumu, pamatojoties uz 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu NOLĒMA: 
 
3.1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „Augšdublīši”, Mālpils  novads, 

LV-2152 trīs personām. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 
6, Rīgā.  
 
 
 

12/6. 
Par nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu. 

 
2010.gada 30.septembrī ar reģistra Nr.489 saņemts iesniegums ar lūgumu  

sākot no 2011.gada atļaut maksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 3 termiņos, 
nosakot pirmo maksājuma termiņu 16.05.2011., kad maksājami 50 % no 
aprēķinātās gada NĪN summas, bet  otrā un trešā maksājuma termiņos, kas atbilst 
Likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteiktajiem, pa 25 % no gada NĪN 
summas. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas  1. punktā 
teikts, ka nodokļu administrācijai ir tiesības pagarināt kārtējo nodokļu maksājumu 
termiņus līdz trijiem mēnešiem, ja motivēts iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās, bet pirmajā apakšpunktā uzrādīti 
izvērtējamie faktori, t.sk., vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo maksājumu samaksas termiņus. 

 
Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu NOLĒMA: 
 
1. Pagarināt 2011.gadā pirmo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

samaksas termiņu līdz 2011.gada 16.maijam. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas termiņu 

pagarināšanu 2012. u.c. gados lemt pēc atbilstošu iesniegumu 
saņemšanas. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 

Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 
6, Rīgā. 
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12/7. 
Par kultūras centra nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto kultūras centra nolikuma projektu, dome, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Mālpils novada kultūras centra nolikumu. (skatīt lietu 3-03.1) 
 
 

 
12/8. 

Par atzinības rakstu pasniegšanu  
18.novembra svinīgajā pasākumā. 

 
2010. gada 21.oktobrī novada domē saņemts kultūras centra direktores 

iesniegums (reģ.Nr.517), kurā ierosināts Latvijas Republikas proklamēšanas 
svinīgajā pasākumā 18.novembrī sveikt X Latvijas skolu dziesmu un deju svētku 
Mālpils novada izglītības iestāžu kolektīvu vadītājus. 21.10.2010. novada domes 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē par Mālpils vārda 
popularizēšanu, mākslinieku plenēru organizēšanu un sakarā ar biedrības 
„Sidegunde” 10 gadu jubileju, apbalvošanai tika izvirzīta mākslinieku biedrības 
”Sidegunde” valdes priekšsēdētājas Helēnas Mednes kandidatūra. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18.novembrī 

pasniegt atzinības rakstus un sporta kompleksa bezmaksas apmeklējuma karti 8 
reizēm: 

1. sekojošiem X Latvijas skolu dziesmu un deju svētku Mālpils novada 
izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem 

 
1.1. Lilitai Jansonei – deju kolektīva „Atsperītes” vadītāja 
1.2. Janai Baranovskai – Mālpils vidusskolas 5.-6.klašu deju kolektīva vadītāja  
1.3. Julijanai Butkevičai – deju kolektīva „Madara” vadītāja 
1.4. Ivettai Jakovļevai – deju grupas „Nakc” vadītāja 
1.5. Mārai Gailei – Dišereitei – Sidgundas pamatskolas deju kol. vadītāja 
1.6. Gunai Petrevicai – Mālpils v-sk. keramikas pulciņa vad. 
1.7. Sarmītei Dadeikai – Mālpils Profesionālā v-sk.   

2. Mākslinieku biedrības „Sidegunde” valdes priekšsēdētājai Helēnai Mednei 
 
 
3. Pasniegt sporta kompleksa bezmaksas apmeklējuma karti 3 reizēm: 
3.1. X Latvijas skolu dziesmu un deju svētku Mālpils novada koordinatorei Edītei 

Priekulei 
3.2. Mālpils vidusskolas direktorei Solvitai Lapiņai 
3.3. Sidgundas pamatskolas direktorei Anitai Sārnai 
3.4. Mālpils Profesionālās vidusskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei 
3.5. Mālpils vidusskolas skolotājai Anitai Randerei 
3.6. Mālpils vidusskolas skolotājai Lilitai Jomertei 
3.7. Mālpils vidusskolas skolotājai Andai Vecrozei 
3.8. Mālpils vidusskolas skolotājai Guntai Bahmanei 
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3.9. Mālpils vidusskolas skolotājai Ilzei Bērziņai 
3.10. Mālpils vidusskolas skolotājai Ilzei Rauskai 
3.11. Mālpils vidusskolas skolotājai Pārslai Lietavietei 
3.12. Sidgundas pamatskolas skolotājai Ligitai Skudrai 
3.13. Sidgundas pamatskolas skolotājai Agitai Lazdiņai 
3.14. Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora vietniecei Daigai Melcerei 
  

 
 

12/9. 
PII „Māllēpīte” vadītājas iesnieguma izskatīšana. 

 
2010.gada 14.oktobrī novada domē saņemts PII „Māllēpīte” vadītājas 

iesniegums (reģNr.501), kurā lūgts apstiprināt izmaiņas iestādes tehnisko 
darbinieku darba samaksā. Domes sēdē vadītāja savu lūgumu pamato ar to, ka 
sakarā ar iestādes remontu darbinieki vasarā bija bezalgas atvaļinājumos, līdz ar 
to radusies ekonomija budžetā, uzsākot jauno mācību gadu, iestādē palielinājies 
bērnu skaits, kopumā par 30 bērniem. 

Dome konstatē, ka 2010.gada 25.augusta sēdē apstiprināta vienota amatu 
klasifikācijas sistēma pašvaldībā, bet nav notikusi atlīdzības sistēmas izvērtēšana 
un izlīdzināšana starp pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu, ka vienādi vai līdzīgi 
amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai 
nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, 
atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās institūcijās, kā to 
paredz LR MK noteikumu Nr.500 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”  
23. punkts. 

Dome atzīst: ka nav izstrādāta un noteikta pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības pārskatīšanas kārtība, kas nodrošinātu vienādu pieeju visās 
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā to paredz Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītā daļa. Lai 
nodrošinātu iepriekšminēto normatīvo aktu prasības, ir nepieciešams izveidot 
darba grupu, kas strādātu pie vienotās atlīdzības sistēmas izstrādes un ieviešanas 
pašvaldībā. 

2010.gada 25.augusta domes sēdē tika apstiprināti 2010.gada budžeta 
grozījumi un amatalgas. Nākošā amatalgu pārskatīšana ir paredzēta vienoti visās 
pašvaldības iestādes un struktūrvienībās, plānojot budžetu 2011.gadam. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, dome NOLĒMA: 

 
1. Neapstiprināt izmaiņas PII „Māllēpīte” tehnisko darbinieku darba samaksā. 
2. Iesniegumu skatīt kontekstā ar visu Mālpils novada pašvaldības un iestāžu 
vienotās atlīdzības sistēmas pilnveidošanu. 
 

 
 

12/10. 
Par finansējuma piešķiršanu  

biedrībai „Notici sev!” materiālu iegādei. 
 

2010.gada 18.oktobrī novada domē saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības „Notici sev!” valdes locekles iesniegums (reģ.Nr.509), kurā lūdz piešķirt 
finansējumu materiālu iegādei Ziemassvētku labdarības dāvanu izgatavošanai. 

 8



 
Dome NOLĒMA: 

 
Piešķirt 60LVL (sešdesmit latus) no novada domes Atbalsta fonda 

līdzekļiem invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” materiālu iegādei 
Ziemassvētku labdarības dāvanu izgatavošanai. 
 

 
12/11. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu  
biedrībai „Notici sev!” projekta „Kopā” realizēšanai. 

 
2010.gada 18.oktobrī novada domē saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev!” valdes locekles iesniegums (reģ.Nr.507), kurā lūdz piešķirt 
projektam „Kopā” novada domes līdzfinansējumu 5% apmērā no kopējās projekta 
pieteikuma summas. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Piešķirt projektam „Kopā” novada domes līdzfinansējumu 5% apmērā, t.i. 

146LVL (viens simts četrdesmit sešus latus), no kopējās projekta pieteikuma 
summas, kuru realizē invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!”  
 
 

 
12/12. 

Par atļauju biedrībai „Notici sev!” 
 izmantot sociālā dienesta autotransportu. 

 
2010.gada 18.oktobrī novada domē saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev!” valdes locekles iesniegums (reģ.Nr.507), kurā informēts, ka 
biedrība ir sagatavojusi projekta „Kopā” pieteikumu iesniegšanai Latvijas Kopienu 
Iniciatīvu fonda Programmā „Atbalsts kopienu centriem”. Projekta atbalstīšanas 
gadījumā, tiek lūgta atļauja izmantot sociālā dienesta rīcībā esošo autotransportu, 
lai divas reizes nedēļā projekta dalībniekus nogādātu uz ārstnieciskās vingrošanas 
un nūjošanas nodarbībām. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Atļaut invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” izmantot P/A „Mālpils 

sociālais dienests” transportu projekta „Kopā” realizēšanai. 
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12/13. 
Par samaksas samazināšanu sporta  

zāles izmantošanai biedrībai „Notici sev!”  
projekta „Kopā” realizēšanai. 

 
2010.gada 18.oktobrī novada domē saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev!” valdes locekles iesniegums (reģ.Nr.507), kurā lūdz atļauju 
izmantot projekta „Kopā” vajadzībām novada sporta zāli vai aerobikas zāli divas 
reizes nedēļā ārstnieciskās vingrošanas individuālajām un mazo grupu 
nodarbībām par pazeminātu cenu, t.i. – 80LVL mēnesī. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Atļaut invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” izmantot sporta 

kompleksa aerobikas zāli ar 50% atlaidi, t.i. par 80LVL mēnesī. 
 
 

 
12/14. 

Par biedrības „Jauniešu izglītības centrs” izveidi. 
 

2010.gada 21.oktobrī saņemts Profesionālās vidusskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.519), kurā lūgts atbalstīt biedrības „Jauniešu izglītības centrs” 
izveidi, dome NOLĒMA: 
 

Atbalstīt biedrības „Jauniešu izglītības centrs” izveidi Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā un Mālpils internātpamatskolā. 
 

 
 

12/15. 
Par bērnu un jauniešu veselības  

veicināšanas pasākumu programmas izstrādi. 
 

Pašvaldība atbild par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu savā 
teritorijā. Veselīga sabiedrība ir produktivitātes un labklājības priekšnoteikums. 
Veselību veicinoši pasākumi ir visefektīvākais veids, kā ierobežot izdevumus par 
veselības aprūpi, tāpēc jāpopularizē un jāatbalsta fiziskās aktivitātes it sevišķi 
bērnu un jauniešu vidū. 

Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu Mālpils novadā, 2009.gadā ekspluatācijā 
tika nodots Mālpils sporta komplekss. Ar Rīgas rajona padomes atbalstu 
2007.gadā izremontēta un labiekārtota trenažieru zāle un 2009.gadā renovēta 
sporta zāle Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 

Tomēr no bērnu vecākiem ir saņemtas mutiskas sūdzības, ka sporta 
stundās bērni neizmanto sporta kompleksa peldbaseinu. 

Uz novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 
21.10.2010. tika uzaicināti izglītības iestāžu vadītāji, lai uzklausītu viņu viedokli par 
sporta stundu organizāciju. Sidgundas pamatskolas direktore paskaidroja, ka 
sporta skolotājs skolā strādā tikai divas dienas nedēļā, līdz ar to nav iespējams 
bērnus izvadāt uz Mālpils sporta kompleksu neizjaucot stundu sarakstu visai 
skolai.  PII „Māllēpīte” vadītāja deputātus informēja, ka mācību process būtu 
pārkārtojams tā, lai bērni varētu apmeklēt peldbaseinu. Taču ir personāla 
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problēmas, jo ir bērni, kas veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt peldbaseinu, bet 
nav personāla, kas paliktu ar šiem bērniem grupā. 

Sporta kompleksa vadītājs uzskata, ka izmantojot interešu izglītības 
finansējumu varētu algot peldēšanas instruktoru. 

Mālpils vidusskolas direktore informēja deputātus, ka viena mācību stunda 
no fakultatīvajām ir iedalīta peldēšanai.  

 
Dome, ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 

 
Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2011.gada 1.aprīlim izstrādāt bērnu un 

jauniešu veselības veicināšanas pasākumu programmu. 
 
 

 
12/16. 

Par dzīvojamo māju  
pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei. 

 
2010.gada 20.oktobrī novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.512) no 

E.Grigorjevas, kurā lūgts nodrošināt dzīvoklim siltumapgādi, jo apkures 
neesamības dēļ tiek bojāta dzīvoklī esošā manta. 

2010. gada 20.oktobrī novada domē saņemta domes deputātiem adresēta 
atklāta vēstule par apkures neesamību (reģ.Nr.516) no D.Melceres. Vēstulē lūgts 
izvērtēt situāciju par atkārtotām apkures problēmām Mālpilī, jo apkures sezonas 
uzsākšana Mālpilī jau gadiem ir nesakārtota, problēmas netiek savlaicīgi risinātas, 
pastāv komunikācijas trūkums starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu 
saņēmējiem. Nav savlaicīgi zināmi nosacījumi pie kādiem tiks pieslēgta apkure 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 

Jautājums tika skatīts 20.10.2010. novada domes Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas sēdē. SIA „Norma K” valdes loceklis informēja, ka beidzoties 
apkures sezonai tiek apzināti tie pakalpojumu saņēmēji, kuru kopējais komunālo 
pakalpojumu parāds sasniedzis aptuveni 300LVL. Šiem parādniekiem tiek 
nosūtītas atgādinājuma vēstules ar atgādinājumu par parāda summu un 
skaidrojumu par parādu piedziņu. Pēc 2009./2010.gada apkures sezonas tika 
nosūtītas 33 vēstules. Tie iedzīvotāji, kuri nereaģēja uz atgādinājuma vēstulēm, 
saņēma brīdinājumu par lietu nodošanu tiesai. Uz 20.10.2010. pie apkures nebija 
pieslēgtas 5 daudzdzīvokļu mājas.  
 

Dome ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka uz 25.10.2010. viss dzīvojamais 
fonds pie centralizētās apkures ir pieslēgts. 

2. Uzdot SIA „Norma K” valdes loceklim precizēt līgumus ar patērētājiem. 
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17. un 18. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte Māra Ārente. 
 

 
12/17. 

Pirkuma līgumu izskatīšana. 
 

Izskatot Mālpils novada domē reģistrētos pirkuma līgumus un pamatojoties uz 
28.09.2010.g. MK noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, dome NOLĒMA: 
 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kadiķkalns”, 
sastāvošu no zemes gabala 1,35 ha kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma 
„Jaunbirznieki” un atrodas Mālpils novadā.  
 
 
 

12/18. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Dome, saskaņā ar 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 teritorija plānojumu, NOLĒMA: 
 

1. Mainīt Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, Nākotnes iela 1, 
Mālpils, Mālpils novads, nekustamajam īpašumam „Salas Rudiņi” 2,9 ha 
kopplatībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot to 2,9 ha platībā - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 
0101. 

 
 

12/19. 
Par grozījumiem noteikumos „Par Mālpils novada pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanu 2010.gadā”. 
 

Izskatot sagatavotos grozījumus noteikumos, dome NOLĒMA: 
 

Papildināt Mālpils novada domes noteikumus “Par Mālpils novada pašvaldības  
institūciju amatpersonu  un darbinieku atlīdzības noteikšanu 2010. gadā” ar 15. 
punktu sekojošā redakcijā: 
 
“15. Piemaksa par virsstundu darbu, nakts darbu vai darbu svētku dienās, LR 
normatīvo aktu ietvaros, darbiniekam tiek maksāta saskaņā ar darba līgumu un 
darba laika uzskaites datiem vai pamatojoties uz iestādes vadītāja vai 
izpilddirektora rīkojumu.” 
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12/20. 
Par darba grupas izveidi vienotās 

 atlīdzības sistēmas pilnveidošanai Mālpils novada institūcijās. 
 

Ir nepieciešams izveidot darba grupu, kas strādātu pie vienotās atlīdzības 
sistēmas izstrādes un ieviešanas Mālpils novada institūcijās, jo ir apstiprināta 
vienota amatu klasifikācijas sistēma pašvaldībā, bet nav notikusi atlīdzības 
sistēmas izvērtēšana un izlīdzināšana starp pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu, 
ka vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, 
amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, 
darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās 
institūcijās.  

Dome NOLĒMA: 
 
Izveidot darba grupu vienotās atlīdzības sistēmas pilnveidošanai šādā sastāvā: 

1. Izpilddirektors Agris Bukovskis 
2. Priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa 
3. Deputāte Leontina Amerika 
4. Deputāts Raimonds Tāle 
5. Juriste Anna Višķere 
6. Jurista palīgs Viktorija Kalniņa 
7. Finansiste Daina Sila 

 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja                  I.Krieviņa 
 
 
 
 
29.10.2010. 
 


