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MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr. 10 
PROTOKOLS 

 
 
Mālpilī, Mālpils novadā        28.09.2011.  
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.19.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par SIA „Norma K” gatavību ziemas sezonai. 
2. Par mērķdotāciju sadali izglītības programmām. 
3. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 
4. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
5. Par funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu. 
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu. 
7. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
8. Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izstrādi. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils 

novadā” apstiprināšanu. 
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 
13. Par darba grupas izveidi projekta realizācijai. 
14. Par pašvaldības telpu iznomāšanu un nomas maksas samazināšanu. 
15. Par telpu nomas maksas atcelšanu biedrībai „Mālpils tautskola”. 
16. Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koordinatora iecelšanu. 
17. Par 18. novembra pasākumu. 
18. Par darba slodzes palielināšanu.  
19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D. Lejiņai 
20. Par administratīvās komisijas sastāva izmaiņām. 
21. Par nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” atsavināšanas to pārdodot izsoles 

nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 

23. Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni. 
24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Frīdbergai. 
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
26. Par atbalstu projekta iesniegšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu. 
 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa 
 
Sēdē piedalās 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Edīte Saleniece, Māra Ārente, 

Raimonds Tāle, Agnese Hildebrante, Jānis Lauva, Andris Apsītis, Linards 
Ligeris, Rolands Jomerts, Valts Mihelsons, Valentīns Svikšs 
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10/1. 
Par SIA „Norma K” gatavību ziemas sezonai. 

 
Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklis informē deputātus, ka pašreiz notiek 

apkures katla remonts. Apkures katla defektu apraksti tika saņemti 7.augustā, līdz ar to 
vairākas firmas no katla remonta atteicās. Pēc noslēgtā līguma apkures katla remonta 
beigu termiņš ir 1.oktobris, taču vairāku objektīvu iemeslu dēļ izpildītājs lūdz termiņa 
pagarinājumu līdz 5.oktobrim. Apkures katla remonts kopumā izmaksās 17 000LVL. 

Ja finanšu līdzekļi atļaus, tiks veikta mazuta katla pārbūve uz dīzeļdegvielu, lai 
apkures sezonas laikā apkures katla avārijas situācijā būtu iespēja sniegt pakalpojumu. 

Ir uzsākti siltumtrases posma nomaiņas darbi. Visi darbi notiek pēc plānotā grafika. 
Vasaras periodā valdes loceklis ir piedalījies 15 daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs, 

kurās iedzīvotāji tika informēti par uzņēmuma finanšu situāciju, tika pārrunāta iespējamā 
siltuma tarifa paaugstināšana, analizēta katras mājas parāda situācija un 
apsaimniekošanas problēmas. 

Kopumā iedzīvotāju paradi samazinās, bet tendence daudz sliktāka nekā 
iepriekšējos gados. Jūlija, augusta mēnesī tika strādāts ar parādniekiem, izsūtot 
brīdinājuma vēstules. Apmēram ar 40% parādnieku izdevās panākt rakstisku vienošanos 
par parādu nomaksu. Septembrī apmēram 15 lietas tiks gatavotas iesniegšanai tiesai. No 
juridiskajām personām ir divi lieli parādnieki – Mālpils Profesionālā vidusskola un Z/S 
„Mālpils maize”. 

Apkures tarifu plānots mainīt no 01.01.2012. 
Ir izveidojusies laba sadarbība ar informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis” un 

iedzīvotāji tiek informēti par daudzdzīvokļu māju parādsaistībām. 
Uzņēmums apkures pakalpojumu būs gatavs sniegt sākot ar 11.oktobri, taču apkure tiks 
uzsākta, kad trīs dienas diennakts vidējā temperatūra būs +8 grādi. 
Ceļu dienesta tehnika ir sagatavota ziemas sezonas uzsākšanai. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai SIA „Norma K” valdes locekļa sniegto informāciju. 
 
 

10/2. 
Par mērķdotāciju sadali izglītības programmām. 

 
Mālpils novada izglītības iestādēm izglītības programmu realizēšanai piešķirtā 

valsts budžeta mērķdotācija ir 142 160LVL, interešu izglītības programmu realizēšanai 
piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 6661LVL, Mālpils internātpamatskolai piešķirtā 
valsts budžeta mērķdotācija – 67 940LVL, pirmsskolas izglītības iestādei bērnu no piecu 
gadu vecuma apmācībai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 8 900LVL. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 
1.1. Mālpils vidusskolai – 19 811LVL/mēnesī 
1.2. Sidgundas pamatskolai – 5 655LVL/mēnesī 
1.3. Mālpils Profesionālai vidusskolai – 10 074LVL/mēnesī 
1.4. Mālpils PII „Māllēpīte” – 2 225LVL/mēnesī 
1.5. Mālpils internātpamatskolai – 16 985LVL/mēnesī 

 
2. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai starp 
novada izglītības iestādēm sekojoši: 

2.1. Sidgundas pamatskolai – 234LVL/mēnesī 
2.2. Mālpils vidusskolai – 719LVL/mēnesī 



 3

2.3. Mālpils internātpamatskolai – 383LVL/mēnesī 
2.4. Mālpils Profesionālai vidusskolai – 329LVL/mēnesī 

 
 

10/3. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 

 
Dome izskatot iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas, pamatojoties uz 

2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot: 

1.1. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju; 
1.2. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju; 
1.3. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju; 
1.4. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju; 
1.5. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju; 
1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju. 

 
 

10/4. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu 

 pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” un nepieciešamību noslēgt līgumus ar citām pašvaldībām, 
kuru audzēkņi izglītību iegūst Mālpils novada izglītības iestādēs ir nepieciešams 
apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās 
izmaksas, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”; 
- Sidgundas pamatskolai; 
- Mālpils vidusskolai; 
- Mālpils vidusskolas neklātienes nodaļai. 

 
 

10/5. 
Par funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēts AS „Sadales tīkli” Centrālā reģiona iesniegums 

(reģ, Nr.525), kurā lūdz pašvaldību noteikt zemes platību transformatora apakšstacijas T-
9203 uzturēšanas vajadzībām. Dome pamatojoties uz 27.11.1997. LR likumu „Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos” un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1. Noteikt AS „Latvenergo” piederošajai slēgtajai transformatoru apakšstacijai T-9203 

funkcionāli piesaistīto zemes platību 0,01 ha apmērā.  
2. Funkcionāli piesaistītajam zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods – 1201. 
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10/6. 

Par zemes vienības statusa noteikšanu. 
 

Ar Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes Nr.1 lēmuma Nr.1/4 
punktu 1, tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 
„Jaunmurri” zemi 13,2 ha kopplatībā, sastāvoša no trīs zemes vienībām, un saskaņā ar 
LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes 
ierīcību” 9. pantu, viņam tika piedāvāts laika posmā līdz 2011. gada 01. septembrim, slēgt 
zemes nomas līgumu uz augstāk minētajām zemes vienībām. /Vārds, uzvārds/ līdz 
likumā noteiktajam termiņam zemes nomas pirmtiesības ir izmantojis.    
  Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. pantu, zemes vienības piekrīt Mālpils novada pašvaldībai . 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
Nekustamā īpašuma „Jaunmurri” zemes vienības: 

- 0,5 ha platībā; 
      - 12,0 ha platībā; 
      - 0,7 ha platībā,    piekrīt Mālpils novada pašvaldībai.  

 
 

10/7. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 01. septembrī reģistrēts (reģ. Nr.466) 

iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Podiņi”. 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 un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Podiņi”, 9,66 ha kopplatībā, atdalot no zemes 

vienības 3,2 ha platībā, un no zemes vienības 0,5 ha platībā, zemi zem jaunizbūvētā 
ceļa, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

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

 
2. Mālpils novada domē 2011. gada 22. septembrī reģistrēts iesniegums 

(reģ.Nr.544), kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Papardes” un atdalīto zemes 
vienību pievienot nekustamajam īpašumam „Līgotņi”. 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 un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

2.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Papardes”, 2,7 ha kopplatībā, atdalot zemes 
vienību 0,7 ha platībā, to pievienojot nekustamā īpašuma „Līgotņi” pirmajai zemes 
vienībai 16,9 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

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

   
3. Mālpils novada domē 2011. gada 21. septembrī reģistrēts iesniegums 

(reģ.Nr.539), kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzi” atdalot zemes vienību 
2,0 ha platībā. Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
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ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu 
un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
3.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzi”, 27,9 ha kopplatībā, atdalot no zemes 

vienības 20,1 ha platībā, zemi 2,0 ha platībā , izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
3.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 
 

10/8. 
Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izstrādi. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Pārstrādāt nekustamā kopīpašuma „Dīdas” 21,6 ha kopplatībā, sadales Zemes 

vienību robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, atbilstoši Zemes ierīcības projektam 
un Mālpils novada domes 2010. gada 28. jūlija sēdes Nr.7 lēmumam Nr.7/2 „Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu” (p.1.2.).     
 
 

10/9. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa 

 maksāšanas termiņa pagarināšanu. 
 

2011.gada  25.augustā  ar reģistra Nr.450 saņemts Mālpils novada nekustamā 
īpašuma “Zirnīši” īpašnieka  iesniegums ar lūgumu   2012.gadā atļaut viņam maksāt 
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 3 termiņos, nosakot pirmo maksājuma termiņu 
15.05.2012., kad  tiks samaksāti 50 % no aprēķinātās gada NĪN summas, bet  otrā un 
trešā maksājuma termiņos, kas atbilst Likumā par nekustamā īpašuma nodokli 
noteiktajiem (15.08. un 15.11.), 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. 

Konstatēts, ka ir samaksāts par 2011.gadu aprēķinātais nekustamā īpašuma 
nodoklis par nekustamā īpašuma “Zirnīši” zemi pilnā apmērā. 

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

nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Pagarināt 2012.gadā pirmo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas termiņu 
līdz 2012.gada 15.maijam. 
 
 

10/10. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu 2011.gadā  no  pirmās grupas invalīdes par  nekustamo 
īpašumu „Raudas”.  
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  Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests saimniecībā 
„Raudas” nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, 
kā arī, nav ziņu par zemes izmantošanu saimnieciskā darbībā.  

  Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvāri 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. 

 

Dome, pamatojoties uz Mālpils novada domes  2011.gada 26.janvāra Saistošiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ”, p. 2.1.1. 
un p.2.2.4. un atklāti balsojot NOLEMJ: 

  
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā par nekustamā 

īpašuma „Raudas” zemi 13.61 ha kopplatībā un dzīvojamo māju par 2011.gada 
septembra-decembra mēnešiem un   2012.gadā. 

 
 
 

10/11. 
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
 Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.11 projektu, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novadā”.  
 

 
10/12. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes 
 „Māllēpīte” nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nolikuma grozījumu projektu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” nolikuma grozījumus.  
 

 
10/13. 

Par darba grupas izveidi projekta realizācijai. 
 

2011.gada Mūžizglītības programmas projektu konkursā ir iegūts finansējums 
37 950 eiro apmērā Comenius Regio programmas projekta „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados” realizācijai Mālpils novada domē sadarbībā ar vietējiem un ārzemju partneriem: 
Sidgundas pamatskolu, Mālpils vidusskolu, biedrību „Mālpils tautskola”, Poisdorfas 
pašvaldību Austrijā un tās skolām.  

Lai iegūtu plašākus rezultātus un veicinātu lasīšanu dažādu paaudžu cilvēku vidū,  
vēlams iesaistīt projekta aktivitātēs arī citas Mālpils novada izglītības un kultūras 
iestādes, NVO un iedzīvotāju interešu grupas.  

Projekta veiksmīgai īstenošanai ir nepieciešama darba grupa. 
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Projekta budžetā ir paredzēts atalgojums projekta vadības grupai. Pamatojoties uz 
projekta finansētāja ieteikumiem un plānoto darba apjomu, atalgojumam paredzēto 
līdzekļu sadalījumu ieteicams plānot sekojošā proporcijā: projekta vadītājs: 50%, 
grāmatvedis un projekta vadītāja asistents – pa 25% katram. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz Līgumu Nr. 2011-1-AT1-COM13-05036 2 ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par Comenius Regio programmas projekta „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados” realizāciju Mālpils novada domē, 
 
izveidot darba grupu ar sekojošiem tās dalībnieku pienākumiem: 
 
Līvija Mukāne - projekta vadītāja, atb. par projekta vietējo un starptautisko  
                                    aktivitāšu un finanšu plānošanu, darba grupas saskaņotu 
                                    darbību, projekta dokumentāciju un atskaitēm. 
Daiga Frīdberga- projekta vadītājas asistente, atb. par projekta publicitātes  
                                 materiāliem, rezultātu apkopošanu un izplatīšanu. 
Līvija Mičule-  projekta grāmatvede 
Anda Vecroze- atbildīgā par projekta norisi Mālpils vidusskolā 
Daila Klintsone- atbildīgā par projekta norisi Mālpils vidusskolā 
Ligita Odziņa-  atbildīgā par projekta norisi Sidgundas pamatskolā 
Ira Andersone-  atbildīgā par projekta norisi Sidgundas pamatskolā 
Dace Krilovska- atbildīgā par projekta norisi Mālpils novada bibliotēkā 
Irēna Zutere-  atbildīgā par projekta norisi Sidgundas bibliotēkā 
 
2. Noteikt projekta vadītāja, tā asistenta un grāmatveža atalgojumu proporcijā 50% : 25% 
: 25 % no  projekta budžeta ietvaros, kas paredzēti personāla atalgojumam.  
 
3. Informēt  par projektu un aicināt piedalīties tā aktivitātēs Mālpils Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Māllēpīte”, Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
vadību, bibliotekārus, latviešu valodas skolotājus un skolēnus.  
 
 
 

10/14. 
Par pašvaldības telpu iznomāšanu 
 un nomas maksas samazināšanu. 

 
Izskatot 30.08.2011. saņemto SIA “Norma K” iesniegumu, ar kuru sabiedrība lūdz 

tās darbības nodrošināšanai izīrēt uz 10 gadiem Mālpils pašvaldībai piederošās telpas – 
kabinetu nr.301, kas atrodas Mālpils novada domes administrācijas ēkas 3. stāvā, un 
samazināt  par 50% telpu nomas maksu, 

 
dome konstatē, ka telpa atrodas blakus SIA “Norma K” jau iznomātajām telpām, 

pašreiz stāv neizmantota un nav vajadzīga domes administrācijas funkciju 
nodrošināšanai. Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 12.07.2006. sēdes lēmumu 
nr.10/10 par pašvaldības administratīvās ēkas telpu nomu  jāmaksā 1.00 Ls/m2 plus 
pievienotās vērtības nodokli. 
  

  Dome atzīst, ka tā kā SIA “Norma K” ir pašvaldības komercsabiedrība, kas 
nodrošina likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo pakalpojumu sniegšanu, ielu, ceļu un 
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laukumu uzturēšanu, ir svarīgi, lai sabiedrībai būtu nepieciešamās telpas saimnieciskās 
darbības vajadzībām. 
 

Dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  
14.punkta a) apakšpunktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Nodot nomas lietošanā uz 5 gadiem telpu 30,94m2 kopplatībā, kas atrodas  Mālpils 

novada domes administratīvās  ēkas 3.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī. 
2. Noteikt nomas maksu 0.50 Ls/m2, bez pievienotās vērtības nodokļa.  
3. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu, paredzot telpas uzturēšanu un 

saglabāšanu. 
 

 
10/15. 

Par telpu nomas maksas atcelšanu biedrībai „Mālpils tautskola”. 
 

Lai atbilstoši konkursa prasībām sagatavotu projekta „Mūžiglītības materiālais 
nodrošinājums” pieteikumu ELFLA projektu konkursam „Atbalsts kultūrvides saglabāšanai 
un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem”, 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts nomas līgums 
starp Mālpils novada domi un biedrību „Mālpils tautskola” par Mālpils kultūras centra 
telpas nr.120 nomu, 20 kvadrātmetru platībā, ar ikmēneša maksu 1,00 LVL par 
kvadrātmetru. 

Tā kā biedrība „Mālpils tautskola” kopš 2007.gada ir sabiedriskā labuma 
organizācija, kas bez maksas piedāvā mūžizglītības pasākumus Mālpils novada 
iedzīvotājiem, izmantojot dažādos projektu konkursos iegūto finansējumu un negūstot 
peļņu no organizētajiem pasākumiem, tai nav nepieciešamo līdzekļu nomas maksas 
segšanai. 
  

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Atcelt 2011.gada 1.septembra nomas līgumā noteikto nomas maksu biedrībai 
„Mālpils tautskola” par Mālpils kultūras centra telpas nr.120, 20 kvadrātmetru platībā 
izmantošanu. 
 

 
10/16. 

Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
 un XV Deju svētku koordinatora iecelšanu. 

 
2011.gada 13.septembrī novada domē saņemta Kultūras un nemateriālā 

mantojuma centra direktores vēstule (reģ.Nr.752), kurā noteikts, ka saskaņā ar 
grozījumiem Dziesmu un deju svētku likumā, Dziesmu un deju svētku sagatavošanas 
procesa koordinēšanai pašvaldības izvirza koordinatorus, dome atklāti NOLEMJ: 

 
Par Mālpils novada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku 

koordinatoru iecelt Mālpils novada kultūras centra direktori. 
 
 

 
 
 
 
 
 



10/17. 
Par 18.novembra pasākumu. 

 
Ņemot vērā kultūras centra direktores mutisko ieteikumu par 18. novembra svinīgā 

pasākuma rīkošanu un 22.09.2011. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēdes ierosinājumu par to, ka apbalvošanai varētu izvirzīt KNHM realizēto projektu 
vadītājus, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18.novembrī pasniegt 

atzinības rakstus KNHM realizēto projektu no 2009. līdz 2011.gadam vadītājiem. 
 

 
10/18. 

Par darba slodzes palielināšanu. 
 

Izskatot Mālpils novada kultūras centra direktores priekšlikumu mainīt kultūras 
centra Kultūras pasākumu organizatores darba slodzi no nepilna darba laika (0,8 slodzes) 
uz normālo darba laiku (pilna slodze) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “ 
21.panta pirmās daļas 13. punktu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Grozīt Mālpils novada domes 28.01.2011. Saistošo noteikumu Nr.1 Pielikuma 
Nr.13  trešo aili un  ar 2011. gada 1. oktobri to izteikt sekojošā redakcijā: 

 
Grozījums Pielikumā Nr.13 
3. ailes jaunā redakcija: 

 

Nr.
p.k. 

Amata 
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš
algu 

 grupa 

Atal-
gojums 
2011. 
gadā 

Maksi-
mālā  

iespēja
mā 

2. 
Kultūras 

pasākumu 
organizatore 

1 
33. Radošie 

darbi 
III 9 375 698,- 

2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt grozījumu veikšanu Mālpils kultūras centra kultūras 
pasākumu organizatores darba līgumā un  darba aprakstā. 
 
 

10/19. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Lejiņai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas sekretāres 21.09.2011. 
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot administratīvo lietu komisijas sekretāres amatu ar 
darba aizsardzības speciālistes amatu SIA „Cilmes šūnu banka”, reģistrācijas Nr. 
40003663766, juridiskā adrese: Brīvības iela 155/11, Rīga un darba aizsardzības 
speciālistes amatu pašvaldības SIA „Norma K”, reģistrācijas Nr. 40003312216, juridiskā 
adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, darba aizsardzības 
speciālistes amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 01.02.2010. Darba līgumam Nr. 1/10, D.Lejiņa veic Mālpils novada domes 
administratīvo lietu komisijas sekretāres pienākumus. Darba laika organizācija D.Lejiņai 
noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, 
kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
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pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, 
vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, 
administratīvo lietu komisijas sekretārs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„Cilmes šūnu banka” vēlas veikt darba aizsardzības speciālistes pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists sabiedrībā ar ierobežotu atbildību nav 
valsts amatpersona.  
1.3. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „Norma K” vēlas veikt darba aizsardzības speciālistes pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists sabiedrībā ar ierobežotu atbildību nav 
valsts amatpersona.  
 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., administratīvo lietu komisijas 
sekretārs var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma 
vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 
 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās 
daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Lejiņai savienot minētos amatus.  
 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz 
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar 
citu amatu. 
 

5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes administratīvo lietu 
komisijas sekretāres amata, SIA „Cilmes šūnu banka” darba aizsardzības speciālistes 
amata un pašvaldības SIA „Norma K” darba aizsardzības speciālistes amata pienākumus, 
kā arī uzklausot D.Lejiņas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas 
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un 
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un 
nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. 
punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 
  
1. Atļaut Dacei Lejiņai savienot Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 

sekretāres amatu ar SIA „Cilmes šūnu banka”, reģistrācijas Nr. 40003663766, darba 
aizsardzības speciālistes amatu, un ar pašvaldības SIA „Norma K”, reģistrācijas Nr. 
40003312216, darba aizsardzības speciālistes amatu,  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Lejiņu.  
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3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 
 

10/20. 
Par administratīvās komisijas sastāva izmaiņām. 

 
2011.gada 15.septembrī novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.530), kurā tiek 

lūgts atbrīvot no Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata, dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot Arvilu Lūku no Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata no 
2011.gada 19.septembra. 

2. Izsludināt pieteikšanos uz Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu līdz 
2011. gada 1.novembrim. 

 
 

10/21. 
Par nekustamā īpašuma „Sporta iela 5”  

atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikuma 
 grozījumu apstiprināšanu. 

 
Ar Mālpils novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu apstiprināts nekustamā 

īpašuma „Sporta iela 5”, Mālpilī, Mālpils novadā, atsavināšanas to pārdodot izsoles 
nolikums (turpmāk – Nolikums). Nolikuma 4.punktā noteikta nekustamā īpašuma nosacītā 
cena un noteikts, ka pievienotās vērtības nodoklis ēkām 22% apmērā tiks aprēķināts un 
pircējam būs jānomaksā pirkuma brīdī. 
 Saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” ar pievienotās vērtības 
nodokli (turpmāk – PVN) apliek tikai nelietotu ēku atsavināšanu, kas tiek pārdotas pirmo 
reizi pēc uzbūvēšanas un rekonstrukcijas, vai ekspluatācijā nenodotu jaunbūvju 
pārdošanu. Abas nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” sastāvā ietilpstošās ēkas – gan 
šautuve, gan šķūnis, ir lietotas. 
 Dome konstatē, ka laikā, kad tapa izsoles Nolikums, tika plānoti grozījumi arī 
likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” un bija informācija, ka ar PVN tiks aplikta arī 
lietota nekustamā īpašuma pārdošana. Tā kā 21.07.2011. grozījumos likumā „Par 
pievienotās vērtības nodokli”, kas stāsies spēkā š.g. 1.oktobrī, nekas nav mainīts 
attiecībā uz lietota nekustamā īpašuma pārdošanu, līdz ar to nav pamata nosolīto cenu 
par ēkām aplikt ar PVN un ir jāizdara attiecīgi grozījumi izsoles Nolikumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības 
nodokli” 1.un 2.pantu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Izdarīt grozījumus nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” atsavināšanas to pārdodot 

izsoles nolikumā, kurš apstiprināts ar Mālpils novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu, 
svītrojot Nolikuma 4.punkta otro teikumu un svītrojot Nolikuma 20.punktā vārdus „un 
pievienotās vērtības nodoklis par ēkām”. 
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10/22. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu  

novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
 

Novada domē 19.09.2011. saņemts priekšsēdētāja vietnieces iesniegums 
(reģ.Nr.535), kurā tiek lūgts piešķirt ikgadējo atvaļinājumu. Dome, pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo 
daļu, 42.panta pirmo un devīto daļu, Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra 
saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam” pielikuma 
Nr.25 „Par Mālpils novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu 
2011.gadā” 10.punktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei daļēju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

14 kalendārās dienas par darba laiku no 2009.gada 31.decembrim līdz 2010.gada 
30.decembrim no 27.septembra līdz 11.oktobrim. 
 
 

10/23. 
Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni. 

 
Novada domē 2011. gada 28.septembrī saņemts biedrības „Mālpils sporta klubs” 

valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā lūgts atļaut bez maksas izmantot Mālpils novada 
ģerboni uz hokeja formām. 

 
Dome, pamatojoties uz 23.02.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Mālpils 

novada pašvaldības simboliku” un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Atļaut biedrībai „Mālpils sporta klubs” izmantot Mālpils novada ģerboni bez maksas 

uz hokeja formām. 
 

10/24. 
Par atļauju valsts amatpersonas 

 amatu savienošanai D.Frīdbergai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces informātikas jautājumos 
Daigas Frīdbergas 27.09.2011. iesniegumus ar lūgumu atļaut savienot minēto direktores 
vietnieces amatu ar projekta vadītājas asistentes pienākumu izpildi Mālpils novada domē 
COMENIUS REHO programmas projekta „Lasīšanas veicināšana lauku novados” 
ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši D.Frīdbergas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2007.gada 11.septembra 
veic Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces informātikas jautājumos 
pienākumus. Mālpils internātpamatskola ir Mālpils novada domes izglītības iestāde. 
Darba laika organizācija D.Frīdbergai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu 
un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības 
iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši D.Frīdbergas sniegtajai informācijai, viņa vēlas veikt projekta vadītājas 
asistentes pienākumus Mālpils novada domē COMENIUS REHO programmas projekta 
„Lasīšanas veicināšana lauku novados” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas 
loceklis projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 
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2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 
amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās 
daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Frīdbergaii savienot minētos amatus, pie 
izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 
3.2. D.Frīdbergas tiešais darba devējs Mālpils internātpamatskolā ir tās direktore, kura 
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. D.Frīdbergas tiešais darba devējs Mālpils 
novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  
 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz 
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar 
citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
 

5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils internātpamatskolas direktores 
vietnieces informātikas jautājumos amata un projekta vadītājas asistenes pienākumus, kā 
arī uzklausot D.Frīdbergas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas 
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un 
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un 
nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 
4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Daigai Frīdbergai savienot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

informātikas jautājumos amatu ar projekta vadītājas asistentes pienākumu pildīšanu 
Mālpils novada domē COMENIUS REHO programmas projekta „Lasīšanas 
veicināšana lauku novados” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Frīdbergu un Mālpils internātpamatskolas direktori F.Ģēveli.  
3.  Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
10/25. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē reģistrēts A/S „Mērniecības centrs MC ” izstrādātais zemes 
ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Kalnaustupi”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0363. Pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu 
„Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 86. „Zemes 
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ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta 
teritorijas plānojumu, 2009.gada 03. novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
kārtība” dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt A/S „Mērniecības centrs MC ” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Kalnaustupi”, zemes vienībai. 
1.2. Nekustamajam īpašumam sastāvošam no zemes vienības Nr.1, kuras kopplatība 

32,2 ha, saglabāt nosaukumu „Kalnaustupi”, Mālpils novads.   
1.3.  Nekustamajam īpašumam „Kalnaustupi” 32,2 ha kopplatībā apstiprināt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 

1.4.  Atdalītajai zemes vienībai „2”- 16,3 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Lejas Sēļi”, 
Mālpils novads. 

1.5.  Zemes vienībai „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dīķsaimniecība, 
kods – 0303. 

 
 

10/26. 
Par atbalstu projekta iesniegšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 
 

2011.gada 28.septembrī saņemts kultūras centra direktores iesniegums, kurā lūgts 
izskatīt iespēju startēt Lauku atbalsta dienesta no 2011.gada 10.oktobra līdz 
11.novembrim izsludinātā atklātā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanai Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.  

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Kultūras centra 
direktore ir paredzējusi sakārtot kultūras centra Lielo zāli – nomainīt krēslus; atjaunot 
grīdu; nomainīt skatuves grīdu; uzstādīt gaismas; aprīkot zāli ar stacionāru, kvalitatīvu 
skaņas iekārtu; nosiltināt kultūras centra avārijas stāvoklī esošo apaļās zāles un 
bibliotēkas fasādi; renovēt deju zāli ar kopējo projekta summu 250 000 LVL un 
līdzfinansējumu 10%. Iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu 
gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.  

 
Dome konstatē, ka šajā programmā 2009.gadā jau ir realizēts viens projekts un 

kvota ir iztērēta.  
Ņemot vērā augstāk minēto, dome jautājumu neizskatīja. 
 


