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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
2. Par Mālpils novada domes lēmumu precizēšanu. 
3. Par SIA „Laiko” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
4. Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 
5. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 28.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu. 

6. Par Mālpils novada kultūrvēsturiskās nozīmes objektu noteikšanu. 
7. Par Skulmju dzimtas mantojuma saglabāšanu. 
8. Par finansējuma piešķiršanu koncertakcijai „Ziemassvētku Roze 2011”. 
9. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 
10. Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 
11. Par Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
12. Par Mūžizglītības programmas projektu priekšfinansēšanu. 
13. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir un  

izmaksā pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, 
Upmalās, Mālpils novadā, remontam” apstiprināšanu. 

14. Par aizdevumu pamatsummas atmaksas termiņa izmaiņu. 
15. Par pārstāvju norīkošanu darbam Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvajā 

komisijā. 
16. Par pašvaldības amata vietu pārskatīšanu. 
17. Par novada domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu. 
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Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Edīte Saleniece, 

Māra Ārente, Valts Mihelsons, Valentīns Svikšs, Andris Apsītis, Jānis 
Lauva 
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Sēdes vadītājs Aleksandrs Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos jautājumus 
ar 4 punktiem. Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trijiem) punktiem šādā redakcijā: 

18. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
19. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
20. Par ziedojuma konta atvēršanu mājsaimniecības „Silarozes” palīdzības 
sniegšanai. 

 
 

13/1. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 10. novembrī iesniegums, kurā lūdz atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu „Kannenieki”. 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 ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kannenieki, atdalot no zemes vienības 53,6 ha 

platībā zemi aptuveni 25,4 ha. 
1.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 

2. Mālpils novada domē 2011. gada 19. novembrī iesniegums, kurā lūdz atļaut 
sadalīt nekustamo īpašumu „Vibroka”. 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 ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

 
2.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vibroka”, atdalot zemes vienību 1,41 ha.         
2.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 
2.3. Atdalītajai zemes vienībai 1,41 ha kopplatībā, piešķirt adresi „Jaunā iela 8”, 

Mālpils, Mālpils novads.         
2.4. Nekustamajam īpašumam un uz tā esošajam mājīpašumam, saglabāt adresi 

„Vibroka”, Mālpils, Mālpils novads un piešķirtos nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus.   

 
 

13/2. 
Par Mālpils novada domes lēmumu precizēšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 14. novembrī reģistrēts iesniegums, kurā 

lūdz precizēt 2011. gada 28. septembra Mālpils novada domes sēdes Nr. 10 lēmuma 
Nr.10/7 pirmo punktu par nekustamā īpašuma „Podiņi” sadalīšanu. 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 ar 9 
balsīm „par” NOLEMJ: 
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Precizēt Mālpils novada domes 2011. gada 28. septembra sēdes Nr. 10 lēmuma 
Nr.10/7 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmo punktu, izsakot to šādā 
redakcijā: 

 
„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. 
1.2.  Zemes vienību, kas pēc sadalīšanas paliks pāri, pievienot zemes vienībai 3,2 ha 

platībā. 
1.3. Zemes vienību 0,71 ha platībā pievienot zemes vienībai 5,25 ha platībā. 
1.4. Nekustamā īpašuma sadalīšanu veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
1.5. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādei.” 
 

2. Mālpils novada domē 2011. gada 11. novembrī garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība „Centrs GK” lūdz precizēt 2011. gada 29. jūnija Mālpils novada 
domes lēmumu Nr.6/7, nosakot garāžu telpu grupas atbilstoši reālai situācijai. Dome, 
pamatojoties uz LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” prasībām un atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

 2.1. Precizēt Mālpils novada domes 29.06.2011. sēdes Nr.6 lēmumu Nr.6/7, 
nosakot to šādā redakcijā: 

 
„1. Korpusam ar būves kadastra apzīmējumu 8074 003 0681 001 piešķirt adresi 
„Centrs GK”, Mālpils, Mālpils novads un korpusā esošajām garāžām piešķirt 
adreses: 
- garāžai 15,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 024 adresi – „Centrs GK”-1, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 013 adresi – „Centrs GK”-2, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 003 adresi – „Centrs GK”-3, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 16,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 004 adresi – „Centrs GK”-4, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 005 adresi – „Centrs GK”-5, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 006 adresi – „Centrs GK”-6, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 007 adresi – „Centrs GK”-7, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 008 adresi – „Centrs GK”-8, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 16,1 m2 platībā ar telpu grupas numuru 009 adresi – „Centrs GK”-9, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 010 adresi – „Centrs GK”-10, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 011 adresi – „Centrs GK”-11, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 012 adresi – „Centrs GK”-12, 

Mālpils, Mālpils novads. 
- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 002 adresi – „Centrs GK”-13, 

Mālpils, Mālpils novads. 

 3



- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 014 adresi – „Centrs GK”-14, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 015 adresi – „Centrs GK”-15, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 016 adresi – „Centrs GK”-16, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 017 adresi – „Centrs GK”-17, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 018 adresi – „Centrs GK”-18, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 019 adresi – „Centrs GK”-19, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 020 adresi – „Centrs GK”-20, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 021 adresi – „Centrs GK”-21, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 022 adresi – „Centrs GK”-22, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 023 adresi – „Centrs GK”-23, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 001 adresi – „Centrs GK”-24, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 025 adresi – „Centrs GK”-25, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 026 adresi – „Centrs GK”-26, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 027 adresi – „Centrs GK”-27, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 028 adresi – „Centrs GK”-28, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 029 adresi – „Centrs GK”-29, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 030 adresi – „Centrs GK”-30, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 031 adresi – „Centrs GK”-31, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 032 adresi – „Centrs GK”-32, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 033 adresi – „Centrs GK”-33, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,1 m2 platībā ar telpu grupas numuru 034 adresi – „Centrs GK”-34, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 035 adresi – „Centrs GK”-35, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,2 m2 platībā ar telpu grupas numuru 036 adresi – „Centrs GK”-36, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 037 adresi – „Centrs GK”-37, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,3 m2 platībā ar telpu grupas numuru 038 adresi – „Centrs GK”-38, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,3 m2 platībā ar telpu grupas numuru 039 adresi – „Centrs GK”-39, 
Mālpils, Mālpils novads. 

 4



- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 040 adresi – „Centrs GK”-40, 
Mālpils, Mālpils novads.” 

 
 

13/3. 
Par SIA „Laiko” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

 
Ir pieņemts tiesas lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Laiko”,  

maksātnespējas procesa izbeigšanu (Rīgas rajona Siguldas tiesa, Tiesas sēdes 
datums: 25.08.2011., Nolēmuma dokumenta Nr.: C35075909/4). Maksātnespēju 
pasludināja Rīgas rajona Siguldas tiesa, tiesas sēdes datums: 26.10.2009., nolēmuma 
dokumenta Nr.: C35075909.  2009.gada 26.novembrī administratoram Mālpils novada 
dome nosūtīja kreditora prasījumu 1420.20 LVL (viens tūkstotis četri simti divdesmit 
Latvijas valsts lati un 20 santīmi) apmērā  par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Laiko” nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Kreditora prasījums apmierināts netika. 
 Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 183. panta otrās daļas 9.punktu „kārtējo 
nodokļu un nodevu maksājumi par laikposmu no dienas, kad pasludināts juridiskās 
personas maksātnespējas process” ir maksātnespējas procesa izdevumi. Maksājumi 
tika veikti tikai daļēji. 

  LR likuma ”Par nodokļiem un nodevām” : 
 25.panta trešajā daļā noteikts: “Pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā  noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības” ; 

 25.panta pirmajā daļā noteikts, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem 
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu 
maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā, ja ar 
tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas 
process, pabeidzot bankrota procedūru. 

Pēc stāvokļa uz 30.11.2011. kopējais SIA „Laiko” nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds kopā ar nokavējuma naudu Mālpils novada domei ir  7908.67 LVL. 

 

Pamatojoties uz Rīgas rajona Siguldas tiesas spriedumu (Tiesas sēdes 
datums: 25.08.2011., Nolēmuma dokumenta Nr.: C35075909/4), par maksātnespējas 
procesa izbeigšanu un LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Laiko” nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu pašvaldības budžetam par summu 7908.67 LVL, tai skaitā, nekustamā 
īpašuma nodokļa pamatparāds 6701.36 LVL un nokavējuma nauda  1207,31 LVL. 
 
 

13/4. 
Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

 
Mālpils novada domē (31.10.2011.) saņemta vēstule no VVD Lielrīgas 

reģionālās nodaļas par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.3, derīgo izrakteņu 
atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, par to, ka tā izsniegta neievērojot izsniegšanas 
brīdī spēkā esošo LR 24.04.2007. MK noteikumu nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un 
ģeotelpiskās informācijas izmantošanas kārtība” 14. punkta 7. apakšpunkta prasības  
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- lai saņemtu Atļauju, zemes dzīļu izmantotājam ir jāiesniedz derīgo izrakteņu 
(izņemot pazemes ūdeņus) atradnes Pase un derīgo izrakteņu ieguves Limits.  
Iepriekš izsniegtā Pase un Limits, kas tika izsniegta SIA „Ūdrs” un bija iesniegta domē 
nav aktuāli.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Mālpils novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm 
„par” NOLEMJ: 
 
1. Atcelt SIA „Saulkalne S” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3. 
derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads; 
 
2. Reģistrēt atļauju atcelšanu žurnālā - papīra formā un elektroniski 
 
3. Lēmumu par atļaujas atcelšanu nosūtīt : 

a. Saulkalne, Salaspils l.t. , Salaspils novads, LV-2117 
b. Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei 

 
 

13/5. 
Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 

 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sadzīves 
 atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā””. 

 
28.11.2011. domē tika saņemta VARAM vēstule par 28.09.2011. Mālpils 

novada domes saistošajiem noteikumiem N.11 „Par atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novadā”. Vēstulē norādīts, ka saistošajos noteikumos nepieciešams veikt 
labojumus. 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.13 projektu, dome atklāti balsojot ar 
9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi 2011.gada 28.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils 
novadā””.  

 
 

13/6. 
Par Mālpils novada kultūrvēsturiskās nozīmes objektu noteikšanu. 

 
Izstrādājot jauno Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012. -2020. gadam ir 

iespēja noteikt vietējas nozīmes kultūrvēsturiskos objektus un vēsturiskos objektus vai 
saglabāt visus iepriekš noteiktos kultūrvēsturiskos un dabas objektus, kas noteikti 
spēkā esošā teritorijas plānojumā. 
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
2. Līdz 2011.gada 21.decembrim precizēt iesniegto sarakstu. 
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13/7. 
Par Skulmju dzimtas mantojuma saglabāšanu. 

 
2011.gada 24.novembrī novada domē saņemts kultūras centra direktores 

iesniegums (reģ.Nr.632), kurā informēts, ka Džemma Skulme privātās sarunās 
vairākkārt ir piedāvājusi pašvaldībai sadarbību Skulmju dzimtas darbu ekspozīcijas 
izveidošanai un izvietošanai viņas īpašumā „Ģerķēni”. Domājot par tūrisma attīstības 
koncepciju nākotnē, būtu vēlams noteikt prioritātes un atrast to vienreizējo un 
savdabīgo ar ko mēs esam atšķirīgi no citiem novadiem. Izvērtējot novada 
ievērojamākās vietas un cilvēkus, kas ar to saistīti, Skulmju dzimtas mantojums varētu 
būt tas unikālais, ar ko varam lepoties un piedāvāt citiem, tikai mēs – Mālpils novads. 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” un vienam deputātam, saskaņā ar 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
1. Izveidot darba grupu sarunām ar mākslinieci un projekta izstrādei šādā sastāvā: 

1.1. Māra Ārente – darba grupas vadītāja 
1.2. Esmeralda Tāle 
1.3. Ieva Pauloviča 
1.4. Edīte Priekule 
1.5. Raimonds Tāle 

 
 

13/8. 
Par finansējuma piešķiršanu 

 koncertakcijai „Ziemassvētku Roze 2011”. 
 

2011.gada 4.novembrī novada domē saņemta projekta „Ziemassvētku Rozes” 
vadītāja mācītāja un koncertu koordinatores vēstule, kurā informēts, ka 2011.gads būs 
jau devītais gads, kad Ziemassvētku laikā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 
sadarbībā ar iecienītu mūziķu līdzdalību organizē koncertakciju „Ziemassvētku Roze”. 
Koncertakcijas organizatori ir plānojuši un runājuši ar Mālpils draudzes mācītāju, ka 
šogad viens koncerts notiktu arī Mālpils kultūras namā laika posmā no 1.Adventa 
svētdienas - 27. novembra līdz Zvaigznes dienai – 6.janvārim. Koncerta 
apmeklētājiem koncerts ir bezmaksas. Viena koncerta organizēšanai izmaksas ir 
robežās no Ls 250-400 (atkarībā no mūziķu sastāva).  Par augstākminēto samaksu 
tiks nodrošināts: 

 koncerts Mālpils Kultūras namā (samaksā iekļauti mūziķu honorāri, koncerta 
apskaņošana, transporta izdevumi mūziķiem, koncerta afišas un projekta 
administrēšanas izmaksas), 

 iespējams arī tajā pašā dienā vēl viens papildus koncerts 30-40 min. kādā 
sociālā iestādē, kas atrodas Mālpils novadā (tā ir īpaša mūziķu labdarības 
akcija, par ko viņi nesaņem honorāru).  

Koncertakcijas organizatori lūdz pārdomāt, kuru no piedāvātajām mūziķu grupām 
vēlētos „Ziemassvētku Rozes” koncertam Mālpils Kultūras namā, un kuri būtu vēlamie 
koncerta datumi (tie varētu būt vairāki, lai var saskaņot ar mūziķu iespējām). 

Kultūras centra direktore informē deputātus, ka nepieciešamais finansējums 
koncertakcijas noorganizēšanai kultūras centra budžetā nav plānots. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
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Paredzēt piešķirt finanšu līdzekļus līdz 350LVL (trīs simti piecdesmit lati) no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem koncertakcijas 
„Ziemassvētku Roze 2011” organizēšanai. 
 
 

13/9. 
Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 

 
Novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores iesniegums 

(reģ.Nr.631) ar lūgumu atļaut rīkot Ziemassvētku tirdziņu šā gada 18. decembrī, dome 
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Mālpils kultūras centra direktorei rīkot Ziemassvētku tirdziņu Mālpils 

kultūras centra telpās šā gada 18. decembrī. 
2. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa nolikumu. 

 
 

13/10. 
Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 

 
2011.gada 24.novembrī novada domē saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 

direktores iesniegums, kurā lūgts atļaut iegādāties 350 Ziemassvētku paciņas par 
2,50Ls gabalā, apmaksājot tās no Aģentūras budžeta. Pašvaldības aģentūras „Mālpils 
sociālais dienests” budžetā 2011.gadam ir paredzēta nauda pabalstiem Brīvpusdienas 
skolā un Daļēji apmaksātai ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē, kopā 
8640,00LVL. Līdz 01.11.2011. šajā pozīcijā iztērēts nedaudz vairāk kā 3000,00LVL. 
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Atļaut P/A „Mālpils sociālais dienests” iegādāties Pirmsskolas izglītības 
iestādes bērniem un Sidgundas pamatskolas un Mālpils vidusskolas sākumskolas 
bērniem Ziemassvētku paciņas no aģentūras budžeta. 
 
 

13/11. 
Par Mūzikas un mākslas skolas 

 pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
 

Dome izskatot iesniegto Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju, 
pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 9.punktu un atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju.  

 
 
 

13/12. 
Par Mūžizglītības programmas projektu priekšfinansēšanu. 

 
Biedrība „Mālpils tautskola” 2010.-2012.gg. īsteno Mūžizglītības programmas 
apakšprogrammu „Grundtvig” un „Leonardo da Vinci” projektus. Saskaņā ar 
programmu noteikumiem, ir saņemti 80% no katra projekta kopsummas. Ir 
nepieciešams priekšfinansējums 20% apmērā šādiem projektiem: 
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1) Grundtvig programmas projekts „Atbalsts lauku pašvaldībām”. 
      Projekta kopsumma 15 000 eiro. No finansētāja saņemti 80% jeb 12 000 eiro.  
      Projekts turpinās līdz 2012.gada 31.jūlijam. Priekšfinansējumam nepieciešami  
      3000 eiro, kas tiks atmaksāti pēc projekta  atskaites ieniegšanas.   
2) Leonardo da Vinci programmas projekts „Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru 

sagatavošana”. Projekta kopsumma 3322 eiro. No finansētāja saņemti 80% jeb 
2657,60 eiro. Projekts turpinās līdz 2012.gada 31.martam. Priekšfinansējumam 
nepieciešami 664,40 eiro, kas tiks atmaksāti pēc projekta   atskaites 
iesniegšanas.   

      KOPĀ: 3664,50 eiro. 
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Nodrošināt biedrības „Mālpils tautskola” Mūžizglītības programmas projektu 

priekšfinansēšanu 3664,5 eiro apmērā, izmantojot šim nolūkam projekta „Comenius 
Regio” līdzekļus.   
 
 

13/13. 
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir 

un izmaksā pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, 
Upmalās, Mālpils novadā, remontam” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.14 projektu, dome, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu un atklāti 
balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Kārtība, kādā Mālpils novada 

pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes 
šosejā 17, Upmalās, Mālpils novadā, remontam”.  

 
 

13/14. 
Par aizdevumu pamatsummas atmaksas termiņa izmaiņu. 

 
Sakarā ar saspringto stāvokli budžetā un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 46.pantu, „Par budžeta un finanšu vadību” 41.panta 
piekto daļu, MK 2008. gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Lūgt Valsts Kasei: 
 

1. Atlikt 2012. gada aizdevuma pamatsummas atmaksu Mālpils novada infrastruktūras 
sakārtošanai saņemtajam aizdevumam, nepagarinot aizņēmuma atmaksas termiņu, 
aizņēmumam A2/1/09/469-V/10/1, Trančes Nr.PE-2/2009, no 11.02.2010.  
par 1422 871,81 EUR. 

 
2. Atļaut 2012. gadā aizņēmumam A2/1/09/471, Trančes Nr.PE-4/2009, no 
08.09.2009. par 3272 605,16 EUR, maksāt 50% no atmaksas grafikā 2012. gadā 
paredzētās pamatsummas, nepagarinot aizņēmuma atmaksas termiņu. 
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13/15. 
Par pārstāvju norīkošanu darbam Rīgas 

 plānošanas reģiona Konsultatīvajā komisijā. 
 

2011.gada 22.novembrī novada domē saņemta Rīgas plānošanas reģiona 
vēstule, kurā lūgts norīkot pašvaldības pārstāvjus darbam Konsultatīvajā komisijā. 

Dome ir izvērtējusi un atzinusi, ka darbs Rīgas plānošanas reģiona 
Konsultatīvajā komisijā nekaitēs izpilddirektora un teritoriālplānotājas-vides 
speciālistes tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai un šo amatu savienošana 
nav pretrunā ar ētikas normām.  

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Norīkot Mālpils novada domes izpilddirektoru un teritoriālplānotāju-vides speciālisti 
darbam Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā. 
 
 

13/16. 
Par pašvaldības amata vietu pārskatīšanu. 

 
Ir uzsākts plānot novada domes budžets 2012.gadam. Plānotie budžeta 

ieņēmumi 2012.gadā ir mazāki nekā 2011.gada finanšu budžets. 2012.gadā būs 
lielāki izdevumi par apkuri (15%), elektroenerģiju (9%), kā arī tiek prognozēts  
degvielas, kā arī citu preču un pakalpojumu sadārdzinājums. Līdz ar to pašvaldībai 
finanšu resursu taupības nolūkos jāveic funkciju un darba pienākumu pārskatīšana 
visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, precizējot amata vienību skaitu un 
to noslogotību. 

Dome atzīst, ka būtu jāierobežo ar atlīdzību saistītie izdevumi. Dome, pārskatot 
un izvērtējot pašvaldības policijas funkcijas, un ņemot vērā, ka sabiedriskās drošības 
uzdevumus Mālpils novadā pilda arī valsts policijas darbinieks un apsardzes 
darbinieki, būtu lietderīgi optimizēt pašvaldības policijas darbu, samazinot darbinieku 
skaitu. 

Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 1. apakšpunktu, un atklāti 
balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Samazināt pašvaldības policijas amata vietu skaitu no divām uz vienu, likvidējot 

amata vietu pašvaldības policijas vecākais inspektors ar 2012.gada 1.janvāri. 
2. Uzdot izpilddirektoram turpināt izvērtēt personāldaļas vadītāja, būvvaldes 

vadītāja un jurista amatu slodzes. 
3. Uzdot izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem līdz 2011.gada 21.decembrim 

pārskatīt iestādes funkcijas, izvērtēt savā pakļautībā esošo amatu skaitu un 
noslogotību un veikt nepieciešamos optimizācijas pasākumus. 

4. Uzdot izpilddirektoram brīdināt attiecīgos darbiniekus. 
 

 
 

13/17. 
Par novada domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu. 

 
2011.gada 3.novembrī novada domē saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 

vēstule (reģ.Nr.884), kurā lūgts pašvaldības iespēju robežās politiski represētajām 
personām piešķirt vienreizēju pabalstu Valsts svētkos 18.novembrī. 
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2011.gada 14.novembrī domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu par vienreizēja 
svētku pabalsta piešķiršanu 25,00LVL apmērā Mālpils novadā deklarētajām 42 
politiski represētajām personām.  

2011.gada 30.novembrī novada domē saņemti PMLP Iedzīvotāju reģistra 
departamenta dati par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski 
represēto personu sarakstu, kurām dzīvesvietas reģistrācija ir Mālpils novadā. Pēc 
saņemtajiem PMLP datiem tās ir 44 personas. 

 
Dome, ņemot vērā PMLP Iedzīvotāju reģistra departamenta datus un atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 14.novembra rīkojumu 
Nr.125-V. 

2. Izmaksāt svētku pabalstu 25,00 LVL vēl divām politiski represētajām personām. 
 

 
 

13/18. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 28.11.2011. reģistrēts (reģ. Nr.635) iesniegums, kurā 

atsakās no pašvaldības zemes nomas nekustamajā īpašumā „Kalna Zīlēni” 0,158 ha 
platībā   

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Anulēt 2009. gada 08. maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.26/09 par 

pašvaldības zemes nomu nekustamajā īpašumā „Kalna Zīlēni” 0,158 ha platībā. 
 

 
13/19. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 
 

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.636), kurā lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,158 ha platībā nekustamajā īpašumā „Kalna Zīlēni”.   

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu par zemes nomu 0,158ha platībā nekustamā 

īpašuma „Kalna Zīlēni”. 
 
 
 

13/20. 
Par ziedojuma konta atvēršanu 

 mājsaimniecības „Silarozes” palīdzības sniegšanai. 
 
 

2011.gada 30.novembrī novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.642), kurā 
lūgta palīdzība ziedojuma tālruņa pieslēgšanai un ziedojuma konta atvēršanai. 
2011.gada 27.novembra naktī pilnībā ugunsgrēkā gāja bojā mājsaimniecība 
„Silarozes”. 
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Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

 
1. Uzdot izpilddirektoram pieslēgt ziedojuma tālruni mājsaimniecības „Silarozes” 

atbalstam.  
2. Uzdot finanšu un ekonomikas daļas vadītājai atvērt ziedojuma kontu 

mājsaimniecības „Silarozes” atbalstam.  
 
 
 

 


