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MĀLPILS NOVADA DOMES 

SĒDES Nr.1 
PROTOKOLS 

 
Mālpilī, Mālpils novadā        26.01.2011.  
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 20.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
1. Par nekustamo īpašumu reālo sadalīšanu. 
2. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. 
3. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
5. Par 09.01.2008. padomes lēmumu anulēšanu. 
6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
7. Par dāvinājuma pieņemšanu. 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
9. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu. 
10. Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 
11. Par projekta vadītāja un projekta grāmatveža apstiprināšanu. 
12. Par darba grupas izveidi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” 
realizācijai. 

13. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu” apstiprināšanu. 

14. Par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām personām. 
15. Par papildus nodokļa aprēķina dzēšanu neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai 

zemei, kurai noteikts statuss „aizaudzis”. 
16. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi 2010.gada 24.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.13. „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

17. Par 01.04.2005. līguma nosacījumu par elektropakalpojumu sniegšanu grozījumiem. 
18. Par 02.01.2006. līguma nosacījumu par teritorijas sakopšanu grozījumiem. 
19. Par 23.05.2007. līguma par ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu Mālpils pagastā 

grozījumiem. 
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības, ieguldot 

pamatkapitālā. 
21. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par novada domes 

galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai. 
22. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali. 
23. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 
24. Par Sidgundas pamatskolas pakalpojumu tarifu noteikšanu. 
25. Par dalības maksas noteikšanu keramikas studijā „MĀL-PILS”. 
26. Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gada nolikuma apstiprināšanu 

un domes līdzfinansējuma piešķiršanu. 
27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
28. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 
29. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam” 

apstiprināšanu. 
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
31. Par regbija kluba „LIVONIA” iesnieguma izskatīšanu. 
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1/1. 
Par nekustamo īpašumu reālo sadalīšanu. 

 
Mālpils novada domes kopīpašumā ar SIA „Saint-Gobain celtniecības produkti” ir 

nekustamie īpašumi „Vecbramaņi”, „Vecbramaņi B-4”, „Kalnabramaņi” un 
„Kalnabramaņi C-4”, ar Edīti Gulbi nekustamie īpašumi „Lakstīgalas” un „Lakstīgalas B-
4”, ar Aiju Dalbiņu  nekustamie īpašumi „Lejasjaunzemi”, „Lejasjaunzemi B-4” un 
„Lejasjaunzemi C-4”, ar Jāni Žiguru nekustamie īpašumi „Upesjaunzemi”, 
„Upesjaunzemi B-4” un „Upesjaunzemi C-4”, ar Aleksandru Bikovu  nekustamie īpašumi 
„Dīdas”, „Dīdas B-4” un „Dīdas C-4”, ar Māri Elsiņu  nekustamie īpašumi „Priežavoti”, 
„Priežavoti B-4” un „Priežavoti C-4”, ar Aigaru Bērziņu  nekustamie īpašumi „Bukas-
Rudiņi”, „Bukas-Rudiņi B-4” un „Bukas-Rudiņi C-4”, ar Ritu Kaulu nekustamie īpašumi 
„Jaunburtnieki”, „Jaunburtnieki B-4” un „Jaunburtnieki C-4”. 
  Dome, atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un SIA „Saint- Gobain celtniecības produkti” 
piederošo nekustamo kopīpašumu „Vecbramaņi”, 22,2 ha kopplatībā, atdalot 
Mālpils pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 98/22300 domājamo 
daļu. 

2.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un SIA „Saint- Gobain celtniecības produkti” 
piederošo nekustamo kopīpašumu „Vecbramaņi B-4”, 0,08 ha kopplatībā, atdalot 
Mālpils pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 98/22300 domājamo 
daļu. 

3.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un SIA „Saint- Gobain celtniecības produkti” 
piederošo nekustamo kopīpašumu „Kalnabramaņi”, 24,4 ha kopplatībā, atdalot 
Mālpils pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 1901/2450000 
domājamo daļu. 

4.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un SIA „Saint- Gobain celtniecības produkti” 
piederošo nekustamo kopīpašumu „Kalnabramaņi C-4”, 0,16 ha kopplatībā,  
atdalot Mālpils pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 1901/2450000 
domājamo daļu. 

5.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Edītei Gulbei piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Lakstīgalas”, 5,59 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 1/560 domājamo daļu. 

6.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Edītei Gulbei, piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Lakstīgalas B-4”, 0,01 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 1/560 domājamo daļu. 

7.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aijai Dalbiņai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Lejasjaumzemi”, 4,06 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 38/438 domājamo daļu. 

8.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aijai Dalbiņai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Lejasjaumzemi B-4”, 0,17 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 38/438 domājamo daļu. 

9.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aijai Dalbiņai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Lejasjaumzemi C-4”, 0,16 ha kopplatībā, atdalot Mālpils 
pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 38/438 domājamo daļu. 

10.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Jānim Žīguram piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Upesjaunzemi”, 63,07 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 70/6367 domājamo daļu. 

11.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Jānim Žīguram piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Upesjaunzemi B-4”, 0,57 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 70/6367 domājamo daļu. 
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12.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Jānim Žīguram piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Upesjaunzemi C-4”, 0,02 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 70/6367 domājamo daļu. 

13.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aleksandram Bikovam piederošo 
nekustamo kopīpašumu „Dīdas”, 21,3 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 12/2160 domājamo daļu. 

14.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aleksandram Bikovam piederošo 
nekustamo kopīpašumu „Dīdas B-4”, 0,05 ha kopplatībā, atdalot Mālpils 
pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 12/2160 domājamo daļu. 

15.  Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aleksandram Bikovam piederošo 
nekustamo kopīpašumu „Dīdas C-4”, 0,29 ha kopplatībā, atdalot Mālpils 
pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma zemes 12/2160 domājamo daļu. 

16. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Mārim Elsiņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Priežavoti”, 7,8 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai piederošo 
nekustamā īpašuma zemes 84/920 domājamo daļu. 

17. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Mārim Elsiņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Priežavoti B-4”, 0,73 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 84/920 domājamo daļu. 

18. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Mārim Elsiņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Priežavoti C-4”, 0,45 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 84/920 domājamo daļu. 

19. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aigaram Bērziņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Bukas-Rudiņi”, 36,3 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 4/366 domājamo daļu. 

20. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aigaram Bērziņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Bukas-Rudiņi B-4”, 0,19 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 4/366 domājamo daļu. 

21. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Aigaram Bērziņam piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Bukas-Rudiņi C-4”, 0,12 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 4/366 domājamo daļu. 

22. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Ritai Kaulai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Jaunburtnieki”, 22,7 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 65/2320 domājamo daļu. 

23. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Ritai Kaulai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Jaunburtnieki B-4”, 0,41 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 65/2320 domājamo daļu. 

24. Reāli sadalīt Mālpils novada domei un Ritai Kaulai piederošo nekustamo 
kopīpašumu „Jaunburtnieki C-4”, 0,07 ha kopplatībā, atdalot Mālpils pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma zemes 65/2320 domājamo daļu. 

 
 

1/2. 
Par nekustamo īpašumu apvienošanu. 

 
  

Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 2009.gada 
03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2008. gada 
30. jūlijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu un ņemot vērā 2011.gada 26. 
janvāra Kopīgā īpašuma reālās sadales līgumus starp: 

- Mālpils novada domi un SIA „Saint-Gobain celtniecības produkti” par nekustamajiem 
īpašumiem „Vecbramaņi” un „Vecbramaņi B-4”; 
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   - Mālpils novada domi un SIA „Saint-Gobain celtniecības produkti” par nekustamajiem 
īpašumiem „Kalnabramaņi” un „Kalnabramaņi C-4”; 

- Mālpils novada domi un Edīti Gulbi par nekustamajiem īpašumiem „Lakstīgalas” un 
„Lakstīgalas B-4”; 

- Mālpils novada domi un Aiju Dalbiņu par nekustamajiem īpašumiem „Lejasjaunzemi”, 
„Lejasjaunzemi B-4” un „Lejasjaunzemi C-4”; 

- Mālpils novada domi un Jāni Žiguru par nekustamajiem īpašumiem „Upesjaunzemi”, 
„Upesjaunzemi B-4” un „Upesjaunzemi C-4”; 

- Mālpils novada domi un Aleksandru Bikovu par nekustamajiem īpašumiem „Dīdas”, 
„Dīdas B-4” un „Dīdas C-4”; 

- Mālpils novada domi un Māri Elsiņu par nekustamajiem īpašumiem „Priežavoti”, 
„Priežavoti B-4” un „Priežavoti C-4”; 

- Mālpils novada domi un Aigaru Bērziņu par nekustamajiem īpašumiem „Bukas-
Rudiņi”, „Bukas-Rudiņi B-4” un „Bukas-Rudiņi C-4”; 

- Mālpils novada domi un Ritu Kaulu par nekustamajiem īpašumiem  „Jaunburtnieki”, 
„Jaunburtnieki B-4” un „Jaunburtnieki C-4”, 

             
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1.Apvienot Mālpils novada domei piederošos nekustamos īpašumus: 
  1.1.  „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi”, 3,23 ha kopplatībā; 
  1.2.  „Tīrumanīši A”, 0,22 ha kopplatībā; 
  1.3.  „Jaunburtnieki B-4”, 0,41 ha kopplatībā; 
  1.4.  „Jaunburtnieki C-4”, 0,07 ha kopplatībā; 
  1.5.  „Bukas-Rudiņi B-4”, 0,19 ha kopplatībā; 
  1.6.  „Bukas-Rudiņi C-4”, 0,12 ha kopplatībā; 
  1.7.  „Priežavoti B-4”, 0,73 ha kopplatībā; 
  1.8.  „Dīdas B-4”, 0,05 ha kopplatībā; 
  1.9.  „Dīdas C-4”, 0,29 ha kopplatībā; 
  1.10. „Vecbramaņi B-4”, 0,08 ha kopplatībā; 
  1.11. „Kalnabramaņi C-4”, 0,16 ha kopplatībā; 
  1.12. „Upesjaunzemi B-4”, 0,57 ha kopplatībā; 
  1.13. „Upesjaunzemi C-4”, 0,02 ha kopplatībā; 
  1.14. „Lejasjaunzemi B-4”, 0,17 ha kopplatībā; 
  1.15. „Lejasjaunzemi C-4”, 0,16 ha kopplatībā; 
  1.16. „Lakstīgalas B-4”, 0,01 ha kopplatībā; 
 
 2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam 6,48 ha kopplatībā atstāt adresi „Siksnas-

Burtnieki-Bramaņi”, Mālpils novads. 
 
3. Apvienotajam nekustamajam īpašumam „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 6,48 ha 

kopplatībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101. 

 
 

1/3. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

                                                                                             
    Mālpils novada domē reģistrēti iesniegumi no SIA „Vilce” valdes locekļa, kurā viņš 
lūdz pašvaldību iznomāt zemi, kura SIA „Vilce” bija pastāvīgā lietošanā ēku un būvju 
uzturēšanas vajadzībām un no Mālpils baptistu draudzes sekretāra, kurā viņš lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi, kura Mālpils baptistu draudzei bija pastāvīgā lietošanā. 
Dome, saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
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privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otro punktu, un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 
 

1. Mālpils novada domi un SIA „Vilce”, par nekustamā īpašuma „Galdnieku 
darbnīca” zemes nomu 0,9944 ha kopplatībā, uz kuras atrodas SIA „Vilce” 
piederošas būves. 

2. Mālpils novada domi un Mālpils baptistu draudzi, par nekustamā īpašuma 
„Galilejas” zemes nomu 0,28 ha kopplatībā, kura bija Mālpils baptistu draudzes 
pastāvīgā lietošanā .   

 
 

1/4. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

 
 
1. Mālpils novada domē 06.01.2011. reģistrēts (reģ. Nr.16) Valsts zemes dienesta 
Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/1697 ar sarakstu par zemes vienībām, 
kurām līdz 2009. gada 31. augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns 
un līdz 2010. gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un pamatojoties uz likuma „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.pantu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu 
un MK Noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu, dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Jaunmurri” 

zemi 13,2 ha kopplatībā, sastāvošu no trijām zemes vienībām - 0,5 ha platībā,  
12,0 ha platībā, 0,7 ha platībā; 

 
1.2. Piedāvāt laika posmā līdz 2011. gada 01. septembrim, slēgt zemes nomas līgumu 

ar Mālpils novada domi par zemes 13,2 ha kopplatībā nomu. 
       

1.3. Ja, laika posmā līdz 2011.gada 01. septembrim, netiks noslēgts zemes nomas 
līgums, tiks zaudētas zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma 
„Jaunmurri” zemi 13,2 ha kopplatībā un zeme tiks ieskaitīta Valsts rezerves zemes 
fondā.  

  
2 . Mālpils novada domē 19.01.2011. reģistrēts (reģ. Nr.55) Valsts zemes dienesta     
Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/64 ar sarakstu par zemes vienībām, kurām 
līdz 2009. gada 31. augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 
2010. gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes 
piešķiršanu īpašumā par samaksu un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25.pantu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu un MK Noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
2.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Kalējbūņas” 
zemi 0,3 ha kopplatībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas (šķūņi). 
2.2. Laika posmā līdz 2011. gada 01. septembrim, slēgt zemes nomas līgumu ar 
       Mālpils novada domi par zemes 0,3 ha kopplatībā, iznomāšanu zem mājīpašuma.  
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1/5. 
Par 09.01.2008. padomes lēmumu anulēšanu. 

 
Dome, ņemot vērā Administratīvās rajona tiesas 2010. gada 17. decembra spriedumu 
lietā Nr.A42716409 un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Anulēt Mālpils pagasta padomes 09.01.2008. sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 1/5 „Par 

nekustamā īpašuma „Salas Rudiņi” sadalīšanu”. 
 
 
 

1/6. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

  
1. Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Salas Rudiņi”, 2,9 ha 
kopplatībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

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

 
 

1/7. 
Par dāvinājuma pieņemšanu. 

 
Saskaņā ar 2010. gada 29. aprīļa Vienošanos starp Mālpils novada domi, J.Višķeru 

un R.Zundi, kā arī ar 2010. gada 29. aprīļa Vienošanos starp Mālpils novada domi un 
R.Grolli, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1.Piekrist saņemt dāvinājumu 164/566 domājamās daļas no J.Višķeram un 55/566 

domājamās daļas no R.Zundei piederošā nekustamā kopīpašuma „Centra laukums”, 
kura zemes kopplatība 0,0566 ha. 

2. Piekrist saņemt dāvinājumu 107/566 domājamās daļas no R.Grollim piederošā 
nekustamā kopīpašuma „Centra laukums”, kura zemes kopplatība ir 0,0566 ha. 

3. Uzdot izpilddirektoram slēgt dāvinājuma līgumus. 
 

 
 

1/8. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 19.01.2011. reģistrēts SIA „Amatas mērnieks” izstrādātais 
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Tauri”. 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 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” un atklāti balsojot NOLEMJ: 
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1.1. Apstiprināt SIA „Amatas mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Tauri”. 

1.2. Zemes vienībai Nr.1 - 2,8 ha platībā un zemes vienībai Nr.3 - 3,0 ha platībā, 
saglabāt nosaukumu „Tauri”, Mālpils novads. 

1.3. Zemes vienībai „2” 2,4 ha kopplatībā piešķirt adresi „Lemburgas kokzāģētava”, 
Mālpils novads. 

1.4. Zemes vienībai Nr.1 un Nr.3 apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
       zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
1.5. Zemes vienībai „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

– 2,39 ha platībā - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods – 1001. 
– 0,01 ha platībā – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajām naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve.   

 
 

 
1/9. 

Par Mālpils novada teritorijas  
plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu. 

 
Mālpils novada dome ir saņēmusi Eiropas sociālā fonda finansējuma 

apstiprinājumu „aktivitātes 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros projektam Mālpils novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrādei. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu 
teritorijas plānojumu un attīstības programmu, lai nodrošinātu to atbilstību Attīstības 
plānošanas sistēmas likumam un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
Plānojuma un attīstības programmas izstrādei tiks pieaicināti ārējie eksperti LR 
„Publisko iepirkumu likuma” noteiktajā kārtībā. 
 Lai veiktu teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādi un pamatojoties uz MK 
06.10. 2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
11,18,32,33 un 35 punktu dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024. gadam izstrādi. 
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt teritoriālplānotāju – vides 

speciālisti INETU BROKU. 
3. Apstiprināt darba uzdevumu. 
4. Noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu no 2011. gada 7.februāra līdz 

21.martam. 
5. Izstrādes vadītajam sagatavot paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu. 
6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai un kaimiņu pašvaldībām. 
 
 
 

1/10. 
Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 

 
Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu. 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības 
likuma 13. pantu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Uzsākt Mālpils novada attīstības programmas 2011.- 2017. gadam izstrādi. 
2. Izveidot attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 
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2.1. Solvita Strausa – Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece; 
2.2. Agris Bukovskis- Mālpils novada domes izpilddirektors. 
 

3. Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo apstiprināt domes 
priekšsēdētāja vietnieci Solvitu Strausu 

4. Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas darba grupu šādā sastāvā: 
4.1. Ineta Broka – Mālpils novada domes teritorijas plānotāja - vides speciāliste 
4.2. Rudīte Bete - Mālpils novada domes būvvaldes vadītāja 
4.3. Indra Reitere - Mālpils novada domes arhitekte 
4.4. Līvija Mukāne - Mālpils novada domes ārējo sakaru speciāliste 
4.5. Līvija Mičule - Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļas vadītāja 
4.6. Aivars Skoderis - Mālpils novada domes vecākais speciālists nekustamā 

īpašuma lietās 
4.7. Valts Mihelsons – Mālpils novada domes deputāts, sporta kompleksa 

vadītājs 
 

5. Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam izstrādes 
darba uzdevumu. 

6. Paziņojumu par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 
publicēt pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv/ projekti/ Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana – Mālpils 
novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde, informatīvajā 
izdevumā „Mālpils Vēstis”. 

7. Lēmumu par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 
Rīgas plānošanas reģionam. 

 
 

 
1/11. 

Par projekta vadītāja un projekta grāmatveža apstiprināšanu. 
 

Eiropas sociālā fonda projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstāde” ietvaros ir paredzēts projekta vadītāja un projekta grāmatveža 
atalgojums, kas paredzētas kā projekta netiešās izmaksas, nepārsniedzot 3% no kopējā 
budžeta. Paredzēts slēgt uzņēmuma līgumu .   
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt izpilddirektoru Agri Bukovski par projekta „Mālpils novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde” vadītāju.  

2. Atļaut Agrim Bukovskim savienot novada domes izpilddirektora amatu ar projekta 
„Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” vadītāju 
amata pienākumu pildīšanu. 

3. Apstiprināt finanšu un ekonomikas daļas vadītāju Līviju Mičuli par projekta 
„Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” 
grāmatvedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/
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1/12. 
Par darba grupas izveidi projekta „Kompleksi 

 risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” realizācijai. 

 
29.12.2010. Mālpils Profesionālā vidusskola ir noslēgusi līgumu ar Vides 

ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 
Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu nr. KPFI-5/16. Lai sekmīgi 
realizētu projektu, ir nepieciešams izveidot projekta darba grupu. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Izveidot darba grupu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” realizācijai 
šādā sastāvā: 

1.1. Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele 
1.2. Mālpils Profesionālās vidusskolas galvenā grāmatvede Vēsma Rozīte 
1.3. Mālpils Profesionālās vidusskolas saimniecības vadītājs Aleksandrs 
Lucevičs 
1.4. Mālpils novada Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete 

2. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktori Frančesku Ģēveli par projekta 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas 
izglītības iestāžu ēkās” darba grupas vadītāju.  

3. Atļaut Frančeskai Ģēvelei savienot Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
amatu ar projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 
Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” darba grupas vadītājas amata 
pienākumu pildīšanu. 

4. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas grāmatvedi Vēsmu Rozīti par projekta 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas 
izglītības iestāžu ēkās” grāmatvedi. 

5. Izpilddirektoram ar darba grupas locekļiem slēgt uzņēmuma līgumus.   
 
 

 
1/13. 

Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā  
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.2 projektu, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu”.  
 
 

1/14. 
Par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām personām. 

 
Mālpils novada domē saņemti iesniegumi no 15 politiski represētām personām ar 

lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2011.gadā. 
 
   LR likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otrā daļā  noteikts: 
  Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē 
ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo 
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personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 
 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Piešķirt 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 15 
politiski represētām personām  
 
 
 

1/15. 
Par papildus nodokļa aprēķina dzēšanu  

neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai  
 zemei, kurai noteikts statuss „aizaudzis”. 

 
Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas regionālās lauksaimniecības pārvaldes 

13.11.2010. vēstuli Nr. 3/2-2.4/2386  Mālpils novada dome saņēma  informāciju par 
veikto lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienību apsekošanu. Vēstulei pievienots 
saraksts par zemes vienībām, kurās konstatētas neapstrādātas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, kur norādīts zemes statuss “nekopts”, “aizaudzis”, “būvniecība”. 
Statuss „aizaudzis”- lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, kas ilgstoši nav 
apsaimniekota un ir sākusi vai jau ir apmežojusies vai aizaugusi ar krūmiem. 
 Pēc maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam 
izsūtīšanas, kuros uzrādīts nodoklis par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļai,  Mālpils 
novada domē  saņemti nodokļu maksātāju iebildumi par  papildlikmes piemērošanu.  
Viļņa Kantiševa iesniegums ar Nr.576 Mālpils novada domē reģistrēts 2010.gada 
6.decembrī. 
 Tā kā Ministru kabineta noteikumu Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka  
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par 
to” 8.punkts nosaka, ka  pēc pašvaldību pieprasījuma Lauku atbalsta dienests atkārtoti 
izvērtē tām sniegto informāciju par neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām 
zemes vienībām,  personu iesniegumu kopijas ar tiem pievienotiem  dokumentiem 
(kopijām) tika pārsūtītas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajai lauksaimniecības 
pārvaldei( turpmāk-Pārvalde), adrese: Peldu iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052. 
Pārvalde veikusi atkārtotu zemes vienību apsekošanas statusa izvērtēšanu un sniegusi 
pašvaldībai informāciju par izdarītajām izmaiņām. 

Konstatēts, ka  atbilstoši noteiktajiem kritērijiem statuss “aizaudzis” sākotnēji 
noteikts un nav mainīts zemes platībai, par ko 2007.gadā izsniegta lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes  transformācijas atļauja par meža zemi, bet zemes īpašnieks 
Vilnis Kantiševs  vēl nav reģistrējis Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā 
nekustamā īpašuma lietojuma maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma”13.panta pirmajai daļai, tā kā, ar LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes 03.02.2009. lēmumu transformācijas atļauja pagarināta līdz 2011.gada 
2.februārim. Nekoptas –“aizaugušas” lauksaimniecībā izmantojamās zemes statuss 
katru gadu atkārtosies līdz iepriekš minētās darbības tiks veiktas. 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā (1) daļa paredz, ka ar 
nekustamā īpašuma papildlikmi 1.5 procentu apmērā neapliek zemi, kurai normatīvajos 
aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. 

 
Ņemot vērā iesniegumu un pamatojoties uz iepriekš minēto, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 
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Dzēst V.Kantiševam papildus aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5.8 ha platībā par 2010.gadu zemes 
vienībā, kas uzrādīts maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli 
2010.gadam Nr.10-3393. 

 
 

1/16. 
Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi  

2010.gada 24.novembra  saistošajos noteikumos Nr.13.  
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

 noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.3 projektu, dome atklāti NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 2010.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.13. „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Mālpils novadā”.  

 
 

1/17. 
Par 01.04.2005. līguma nosacījumu  

par elektropakalpojumu sniegšanu grozījumiem. 
 

2011.gada 18.janvārī novada domē saņemts SIA „Norma K” valdes locekļa 
iesniegums (reģ.Nr.69), kurā lūgts rast iespēju palielināt novada domes piešķirto 
finansējumu uzņēmuma elektrodienestam, lai nodrošinātu minimālo algu un saglabātu 
pakalpojumu pašreizējā līmenī. Dome ņemot vērā to, ka ir mainījusies PVN likme, 
minimālā alga, sadārdzinājušies resursi, ir ieviests automašīnas nodoklis un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

 
1. Palielināt novada domes finansējumu par elektropakalpojumu sniegšanu no 

2011.gada 1.janvāra un noteikt to – 425LVL/mēnesī bez PVN. 
2. Izpilddirektoram veikt līguma grozījumus. 

 
 

 
1/18. 

Par 02.01.2006. līguma nosacījumu 
 par teritorijas sakopšanu grozījumiem. 

 
2011.gada 18.janvārī novada domē saņemts SIA „Norma K” valdes locekļa 

iesniegums (reģ.Nr.68), kurā lūgts 2011.gadā rast iespēju papildus finansējumam 
1177,67LVL apmērā bez PVN, tā kā no 2011.gada 1.janvāra ir palielināta minimālā 
alga. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt papildus finansējumu par teritorijas sakopšanu no 2011.gada 1.janvāra 
1180,00LVL bez PVN gadā. 

2. Izpilddirektoram veikt līguma grozījumus. 
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1/19. 
Par 23.05.2007. līguma par ceļu, ielu un  

laukumu uzturēšanu Mālpils pagastā grozījumiem. 
 

2011.gada 18.janvārī novada domē saņemts SIA „Norma K” valdes locekļa 
iesniegums (reģ.Nr.70), kurā lūgts papildināt noslēgto līgumu „Par ceļu, ielu un laukumu 
uzturēšanu Mālpils pagastā”, atrunājot veicamo darbu prioritātes, noteikto kārtību un 
finansējuma avotus, nepietiekama finansējuma gadījumos. Iesniegumā lūgts arī rast 
iespēju atmaksāt uzņēmuma ceļu dienestam 2010.gada ietvaros pārtērētos finansu 
līdzekļus 4789,12LVL apmērā. Pēc domes finanšu komiteju sēdes ir iesniegts 
decembra mēneša faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums un paskaidrojumi.  
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 2506,00LVL apmērā SIA „Norma K” par ceļu, 

ielu un laukumu uzturēšanu 2010.gada decembrī. 
 
 

 
1/20. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  
nodošanu bez atlīdzības, ieguldot pamatkapitālā. 

 
A/S „BDO” ir veikusi vērtību noteikšanu Mālpils novada domei piederošajiem 

nekustamajiem īpašumiem – Pilskalna iela 5, Torņa iela 5 un Dīķa iela 10. Īpašumi tiek 
izmantoti atbilstoši uzņēmuma SIA „Norma K” darbības veidam. Dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 

 
Nodot bez atlīdzības Mālpils novada domei, piederošo nekustamo īpašumu: 

- „Pilskalna iela 5”, sastāvošu no zemes vienības 0,37 ha kopplatībā, būves – 
kanalizācijas sūkņu stacija, iekārtām un inženierkomunikācijām. Īpašuma vērtība 
19 900LVL. 

- Torņa iela 5 0,4930 ha kopplatībā, tai skaitā inženiertehniskās būves – 
ūdenstornis un atdzelžošanas stacija, iekārtas un inženierkomunikācijas. 
Īpašuma vērtība 34 700LVL. 

- Dīķa iela 10 2,7548 ha kopplatībā, tai skaitā būve kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas 
iekārtu sūkņu stacija, iekārtas un inženierkomunikācijas. Īpašuma vērtība 
64 300LVL 
pašvaldības SIA „Norma K”, ieguldot tos SIA „Norma K” pamatkapitālā. 

 
 
 

1/21. 
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par novada domes 

galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai. 
 

Novada domē saņemts SIA „Norma K” valdes locekļa iesniegums, kurā lūgts 
apstiprināt tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mālpilī” 2010. gadā izstrādāto projekta aktualizācijas ziņojumu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mālpilī”, investīciju projekta finanšu plānu un investīciju projekta 
pasākumus. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 



 13

1. Apstiprināt tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mālpilī” 2010. gadā izstrādāto projekta aktualizācijas ziņojumu 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu: 
2.1. Finansējums kopā: 250 421,90LVL 

2.1.1. t.sk. Attiecināmās izmaksas 205 263,85LVL 
o SIA „Norma K” kredīts 5% 10 263,19LVL 
o Kohēzijas fonda finansējums 195 000,66LVL 

2.2. Neattiecināmās izmaksas (PVN nodoklis) 45 158,05LVL 
o SIA „Norma K” kredīts 45 158,05LVL 

3. Apstiprināt investīciju projekta pasākumus: 
Pasākums Pasākuma mērķis Veicamie uzdevumi Raksturojums 
Ū - 02 Nodrošināt ciematā 

patērētājus ar labas kvalitātes 
ūdeņiem 

Ūdens attīrīšanas 
stacijas izbūve, 
blakus esošajam 
ŪAS Torņa ielā 2 

Ūdens attīrīšanas 
stacijas ražīgums 
30 m3/st 

Ū - 03 Nodrošināt ciematā 
patērētājus ar labas kvalitātes 
ūdeņiem, samazināt avāriju 
skaitu un noplūdes ūdeņu 
daudzumu 

Ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija Lapu, 
Rītausmas, 
Ziedoņa, Saules 
ielās 

Tīklu kopējais 
garums 584m, 
diametrs no DN 150 
līdz DN 50 

Ū - 04 Nodrošināt ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamību 

Ūdensapgādes tīklu 
izbūve Ceriņu ielā  

Tīklu kopējais 
garums 200m, 
diametrs no DN 150 
līdz DN 50 

K - 01 Nodrošināt notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu 
pieejamību, samazināt avāriju 
skaitu 

Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija 
Ceriņu un Mergupes 
ielās 

Tīklu kopējais 
garums 584m, 
diametrs no DN 150 
līdz DN 200 

K - 05 Notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāte saskaņā ar MK not. 
34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” 

Centrālās KSS 
rekonstrukcija 

Smilšķērāja izbūve 
95m3/st 

K - 06 Notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāte saskaņā ar MK not. 
34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” 

Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

Aerācijas sistēmas 
rekonstrukcija 
95m3/st 

 
4. Galvot projekta iesniedzēja SIA „Norma K” nepieciešamā kopējā finansējuma kredīta 

atmaksu. 
5. PVN nodokļa izmaksas SIA „Norma K” finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” 

normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 
6. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politikas 

realizāciju, iesniedzot projektā plānoto tarifu pieprasījumu apstiprināšanai 
Sabiedrisko Pakalpojumu Regulatoram. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas 
tiek izvirzītas Kohēzijas fonda finansējumu saņēmējam. 
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1/22. 
Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali. 

 
Mālpils novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu realizēšanai 

piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 13 323,-LVL. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 
1. Mālpils vidusskolai – 6399,-LVL 
2. Sidgundas pamatskolai – 1698,-LVL 
3. Mālpils internātpamatskolai – 5226,-LVL 

 
 

1/23. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 

 
Izskatot iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un pamatojoties uz 2009. 

gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, 
dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot: 

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

pielikumā) 
 

 
1/24. 

Par Sidgundas pamatskolas pakalpojumu tarifu noteikšanu. 
 

2011.gada 17.janvārī saņemts Sidgundas pamatskolas direktores iesniegums, 
kurā lūgts apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Apstiprināt sekojošus Sidgundas pamatskolas maksas pakalpojumu tarifus: 

Pakalpojums Mērvienība Cena, t.sk.PVN 
Teksta izdruka (melnbalta) A4 1 gb 0,05 
Teksta izdruka (krāsaina) A4 1 gb 0,15 
Attēla izdruka (melnbalta) A4 1 gb 0,20 
Attēla izdruka (krāsaina) A4 1 gb 0,30 
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A4 1 gb 0,04 
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A3 1 gb 0,06 
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 1 gb 0,06 
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A3 1 gb 0,10 
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1/25. 
Par dalības maksas noteikšanu keramikas studijā „MĀL-PILS”. 

 
2011.gada 18.janvārī saņemts kultūras centra direktores iesniegums, kurā lūgts 

apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības maksu, dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības maksu: 
o  Pieaugušajiem 5,-LVL bez PVN mēnesī no 2011.gada 1.februāra; 
o Bērniem 2,-LVL bez PVN mēnesī. 

2. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē novada domes 19.08.2009. sēdes Nr.4 
lēmums Nr.14. 

 
 

1/26. 
Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gada nolikuma 

apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu. 
 

2011.GADĀ Mālpils novadā turpinās Nīderlandes fonda Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)  projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Fonda piešķīrums – 4000 eiro 10 projektiem, nepieciešams līdzfinansējums 6000 eiro 
apmērā jeb maksimāli 600 eiro vienam projektam. 
Mālpils novada domes budžetā paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja 
projekts tiek realizēts sabiedrības interesēs un/vai pašvaldībai piederošā objektā. 
 

Iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanai ir jāizveido žūrija un jāapstiprina 
aktualizētais konkursa nolikums. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gada nolikumu un 
pieteikuma veidlapu. 
 
2. Nodrošināt Mālpils novada domes līdzfinansējumu projektiem, kas tiek realizēti 
sabiedrības interesēs un/vai pašvaldībai piederošos objektos, ne vairāk kā 600 eiro 
apmērā vienam projektam, kopumā maksimāli 6000 eiro. 
 
3. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā –  

Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors 
Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore 

 
 

1/27. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
2011.gada 10.janvārī tika nolikta Mālpils novada domei piederošā nekustamā 

īpašuma „Kalna Ķikuti”, Mālpils novadā, izsole par nosacīto (sākuma) cenu LVL 33 000. 
Uz izsoli pieteicās četri pretendenti: 

o Andris Ritenis; 
o A/S „Misas kūdra”; 
o SIA „Kokvalde”; 
o SIA „Compaqpeat”. 

Nekustamo īpašumu „Kalna Ķikuti” par 73 200LVL nosolīja SIA „Compaqpeat”. SIA 
„Compaqpeat” visu piedāvāto cenu samaksāja 2011.gada 18.janvārī. 
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, kurā noteikts, ka institūcijai, kas organizē mantas atsavināšanu, pēc visu 
maksājumu nokārtošanas jāapstiprina izsoles rezultāti, un 5.panta pirmo daļu, kurā 
noteikts, ka atļauju atsavināt pašvaldību nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome, un 
ņemot vērā 10.01.2011. izsoles protokolu Nr.1/1, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 10.01.2011. izsoles 

rezultātus atbilstoši izsoles protokolam Nr. 1/1 par to, ka Mālpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Ķikuti”, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes 
gabala 62,7ha platībā, ir nosolījis SIA „Compaqpeat”, par summu 73 200LVL 
(septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti lati). 

2. Atsavināt Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Ķikuti”, 
Mālpils novads, pārdodot to SIA „Compaqpeat”, par summu 73 200LVL. 

3. Uzdot izpilddirektoram slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar SIA 
„Compaqpeat”. 
 

 
1/28. 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 
 

2011.gada 24.janvārī novada domē saņemts Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājas iesniegums (reģ.Nr.85), kurā lūgts viņu atbrīvot no Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājas amata. 

2011.gada 25.janvārī novada domē saņemts izpilddirektora iesniegums 
(reģ.Nr.86), kurā lūgts apstiprināt viņu par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju un atļaut 
savienot pašvaldības izpilddirektora amatu ar Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata 
pienākumu pildīšanu. 

Likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1panta 
piektā daļa nosaka, ka domei ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs 
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 
panta piekto daļu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot novada domes priekšsēdētāja vietnieci no Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas no 2011.gada 31.janvāra. 
2. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja vietnieci par Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci no 2011.gada 1.februāra. 
3. Atļaut A.Bukovskim savienot novada domes izpilddirektora amatu ar Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu. 
4. Apstiprināt novada domes izpilddirektoru A.Bukovski par Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāju no 2011.gada 1.februāra. 
 
 

1/29. 
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils  

novada domes budžetu 2011.gadam” apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 
46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, kā arī ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2011.gada 21.janvāra lēmumu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 
2011.gadam”.  

2. Saistošie noteikumi Nr.1 stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri. 
 

 
1/30. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
 

2011.gada 6.janvārī novada domē saņemts priekšsēdētāja vietnieces 
iesniegums (reģ.Nr.42), kurā lūgts piešķirt daļēju ikgadējo atvaļinājumu, dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

 
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei daļēju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

14. kalendārās dienas par darba laiku no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 
30.jūnijam 2 kalendārās nedēļas no 2011.gada 27.janvāra līdz 9.februārim. 

 
 

1/31. 
Par regbija kluba „LIVONIA” iesnieguma izskatīšanu. 

 
2011.gada 26.janvārī novada domē saņemts regbija kluba „LIVONIA” prezidenta 

iesniegums (reģ.Nr.92), kurā lūgts izskatīt iespēju atļaut izmantot sporta kompleksa 
sporta zāli ziemas periodā divas reizes nedēļā, atļaut izmantot treniņiem un spēļu 
organizēšanai futbola laukumu pie Profesionālās vidusskolas, palīdzēt ar transportu, lai 
varētu bērnu nogādāt Rīgā uz spēlēm.  

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Atļaut izmantot regbija klubam „LIVONIA” sporta kompleksa sporta zāli ziemas 
periodā divas reizes nedēļā ar 50% atlaidi. 

2. Piešķirt novada domes transportu nokļūšanai uz sacensībām, iepriekš to saskaņojot 
ar sporta darba organizatoru Ģirtu Lielmežu. 

3. Mālpils Profesionālās vidusskolas sporta laukuma izmantošanu saskaņot ar Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktori F.Ģēveli. 

 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
31.01.2011. 


