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3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
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5. Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 
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7. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Brokai. 
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10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
11. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ceļu uzturēšanai. 
12. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta kompleksam. 
13. Par Mālpils novada domes 2010.gada pārskata apstiprināšanu. 
14. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas programmu saskaņošanu. 
15. Par kancelejas nolikuma apstiprināšanu. 
16. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu.  
17. Par paraksta vākšanas vietu noteikšanu. 
18. Par nolikuma „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” apstiprināšanu. 
19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai M.Nīgrandei. 

 
 
 

4/1. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2011. gada 23. martā reģistrēti iesniegumi J.Dambīša (reģ. 

Nr.176), kurā lūdz pašvaldību iznomāt zemi, kura viņam bija pastāvīgā lietošanā un no 
I.Endeles, kurā viņa lūdz pašvaldību pagarināt zemes nomas līgumu. Saskaņā ar LR 
likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otro punktu, dome NOLEMJ: 

 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 
 

1. Mālpils novada domi un J.Dambīti par zemes nomu 18,39 ha kopplatībā, 
sastāvošu no piecām zemes vienībām: 
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0126 – 3,5 ha platībā; 

      - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110 – 1,96 ha platībā; 
      - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0131 – 7,73 ha platībā; 
      - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0242 – 2,21 ha platībā; 

            - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0266 – 2,99 ha platībā, 
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      kura bija J.Dambīša pastāvīgā lietošanā .   
 
2. Mālpils novada domi un I.Endeli, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 

zemes nomu 0,05 ha kopplatībā.   
 
 
 

4/2. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts (reģ. Nr.212) SIA „Latvijas Valsts mērnieks” 

izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Jaunkurlēni”. 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”, 
2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Jaunkurlēni”. 
1.2.Nekustamajam īpašumam 2,8418 ha kopplatībā, sastāvošam no zemes vienības „1” 

– 1,9 ha platībā un zemes vienības „6” – 0,9418 ha platībā, saglabāt adresi 
„Jaunkurlēni”, Mālpils novads. 

1.3. Zemes vienībām „1” un „6” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003. 

 1.4. Zemes vienībai „8”- 2,06 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Lejaskurlēni”, Mālpils 
novads. 

1.5. Zemes vienībai „8” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
1.6. Zemes vienībai „2”- 0,1581 ha kopplatībā piešķirt adresi „Vido”, Mālpils novads. 
1.7. Zemes vienībai „2” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003. 
 
1.8. Zemes vienībai „4”- 0,3016 ha kopplatībā piešķirt adresi „Jaunkārļi”, Mālpils 

novads. 
1.9. Zemes vienībai „4” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003. 
 
1.10. Zemes vienībai „5”- 0,3025 ha kopplatībā piešķirt adresi „Jaunsaimnieki”, Mālpils 

novads. 
1.11. Zemes vienībai „5” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003. 
1.12. Zemes vienībai „7”- 10,26 ha kopplatībā piešķirt adresi „Jauneranda”, Mālpils 

novads. 
1.13. Zemes vienībai „7” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003. 
 
1.14. Zemes vienībai „3”- 0,1476 ha kopplatībā piešķirt adresi „Akmeņgravas”, Mālpils 

novads. 
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1.15. Zemes vienībai „3” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801. 
 
2. Mālpils novada domē reģistrēts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādātais 

zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Salas Rudiņi”. 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”, 2006. gada 20. 
jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija, NOLEMJ: 
  
2.1.  Apstiprināt SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Salas Rudiņi”. 
2.2. Zemes vienībai „1” – 0,7 ha platībā saglabāt adresi„Salas Rudiņi”, Mālpils novads. 
2.3.  Zemes vienībai „1” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 
       kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
2.4. Zemes vienībai „2” – 2,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lejas Rudiņi”, Mālpils 

novads. 
2.5. Zemes vienībai „2” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
 
 

4/3. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.  

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 12. aprīlī reģistrēts (reģ. Nr.209) iesniegums, 

kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vibroka”, atdalot no ceturtās zemes 
vienības zemes gabalu 1,3 ha platībā. 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 NOLEMJ: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vibroka”, 24,78 ha kopplatībā, atdalot no 

ceturtās zemes vienības ar zemes platību 5,8 ha, zemi aptuveni 1,3 ha un 
izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

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

 
4/4. 

Par SIA „Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu. 
 

2011.gada 7.aprīlī novada domē saņemts SIA „Baltic Tatry Skydiver” valdes 
locekļa A.Neposedova iesniegums (reģ.Nr.202), kurā lūgts pārdot novada domei 
piederošo zemi, kad.Nr. 8074 001 0323. Zemes iegāde uzņēmumam nepieciešama, lai 
izveidotu lidlauka infrastruktūru. Pašvaldība jau kopš 2008.gada centusies vairākkārt 
atsavināt šo īpašumu, bet nesekmīgi. 
 

Dome NOLEMJ: 
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1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas 
sastāv no zemes gabala 8,7ha platībā, lidlauka un palīgēkas, kā vienotu un nedalāmu 
nekustamo īpašumu. 

2. Uzdot Iepirkumu komisijai uzsākt atsavināšanas procedūru. 
 

 
4/5. 

Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.  
 

Izskatot (21.03.2011.) Mālpils novada domē saņemto iesniegumu no SIA 
„Saulkalne S” VRN. 50003256461 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas 
izsniegšanu derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, kadastra Nr. 
80740040043, dome konstatē, ka: 
1) 2009. gada 13. maijā Mālpils pagasta padome ir izsniegusi bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju Nr.2 SIA „ŪDRS ” reģ. Nr. 40003587392 derīgo izrakteņu 
atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, kadastra Nr. 80740040043.  
 
2) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ŪDRS” nav saņēmusi šo atļauju un nav 
samaksājusi valsts nodevu Mālpils pašvaldības budžetā, kā arī nav uzsākusi darbību 
šajā atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, kadastra Nr. 80740040043 .  
 
3) Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Antras Tiltiņas lēmumu 
no 24.11.2010. nekustamā īpašuma „Grīnvaldi” Mālpils novads kad. Nr.80740040043 
īpašuma tiesības ir ieguvusi SIA „Saulkalne S”, VRN. 50003256461, pamats 
10.10.2010. pirkuma līgums. 
 
LR 02.05.1996. likums "Par zemes dzīlēm" 16.panta trešās daļas, 2. punkts nosaka, ka  
„zemes dzīļu izmantošanas licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
tās izsniedzējs atceļ, ja licences vai atļaujas adresāts, triju gadu laikā no attiecīgās 
licences vai atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsācis derīgo izrakteņu ieguvi” . 

Dome, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR 02.05.1996. likumu 
"Par zemes dzīlēm" 16.panta trešās daļas, 2. punktu NOLEMJ: 
 
1. Atcelt SIA „ŪDRS” Reģ. Nr. 40003587392 bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju Nr. 2. derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads kadastra Nr. 
80740040043; 

2. Reģistrēt atļauju atcelšanu žurnālā - papīra formā un elektroniski 
3. Lēmumu par atļaujas atcelšanu nosūtīt : 

3.1. SIA „ŪDRS” Reģ. Nr. 40003587392,”Eglītes” Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. 
3.2. Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei 

 
 
 

4/6. 
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

 
 2011. gada 21.martā Mālpils novada domē saņemts iesniegums no SIA 
„Saulkalne S” VRN. 50003256461, juridiskā adrese Saulkalne. Salaspils l. t. Salaspils 
novads, LV2117, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu derīgo 
izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, kadastra Nr. 80740040043. 
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LR 02.05.1996. likums "Par zemes dzīlēm" 4.panta 5.daļu nosaka, ka „vietējās 
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei” 
 

  Pamatojoties uz LR 02.05.1996. likumu "Par zemes dzīlēm" 4.panta 
5.daļu, un saskaņā ar 24.04.2007. MK noteikumu Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, 19.12.2006. MK noteikumu 
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” un „Mālpils pagasta 
teritorijas plānojumu 2008. – 2020.gadam”, dome NOLEMJ: 
 

1. Izsniegt SIA „Saulkalne S ” VRN. 50003256461 bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju Nr. 3 derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads 
kadastra Nr. 80740040043 

2. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzradīt dokumentu kas apstiprina, ka 
samaksāta valsts nodeva par atļauju. 
Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 100 Ls 
apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes budžetā. 

3. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā - papīra formā un elektroniski, ar kārtas 
skaitli Nr.03/11 

4. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt : 
4.1. SIA „Saulkalne S” VRN. 50003256461, juridiskā adrese Saulkalne, 

Salaspils l. t., Salaspils novads, LV2117 
4.2. Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei. 

 
 

4/7. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Brokai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes teritoriālplānotājas – vides speciālistes un 
būvvaldes locekles Inetas Brokas 12.04.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot 
teritoriālplānotājas – vides speciālistes un būvvaldes locekles amatu un administratīvo 
lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu, ar meža zemes transformācijas 
komisijas locekļa amatu Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 29.09.2008. Darba līgumam Nr. 43/08 (un secīgiem tā grozījumiem), 

I.Broka veic Mālpils novada teritoriālplānotājas-vides speciālistes un būvvaldes 
locekļa pienākumus. Darba laika organizācija I.Brokai noteikta saskaņā ar darba 
līgumu, amata aprakstu un struktūrvienības nolikumu. 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 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, būvvaldes loceklis ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 
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1.2. Atbilstoši I.Brokas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4. panta otro daļu, administratīvo lietu komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši I.Brokas sniegtajai informācijai, viņa ar Mālpils novada domes 
izpilddirektora 2009.gada 27.jūlija rīkojumu Nr. 37-V ir nozīmēta Valsts meža 
dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības meža zemes transformācijas komisijas 
darbā. Ņemot vērā Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 
2011.gada 31.martā sniegto informāciju un saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, 
meža zemes transformācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
I.Broka ir iesniegusi rakstisku lūgumu arī Rīgas reģionālajā virsmežniecībā atļaujas 
saņemšanai. 

 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., būvvaldes loceklis un 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 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 I.Brokai savienot minētos 
amatus.  

 
4.1. 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). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada teritoriālplānotājas-vides 

speciālistes un būvvaldes locekles amata un administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumus Mālpils novada domē un meža zemes 
transformācijas komisijas locekļa amata pienākumus Valsts meža dienesta Rīgas 
reģionālajā virsmežniecībā, kā arī uzklausot I.Brokas apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai 
darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana 
nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
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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 NOLEMJ: 
 
  
1. Atļaut Inetai Brokai savienot Mālpils novada domes teritoriālplānotājas – vides 

speciālistes un būvvaldes locekles amatu ar meža zemes transformācijas komisijas 
locekļa amatu Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, reģ. Nr. 
90009004789, juridiskā adrese: Brīvības iela 129, Ogre, Ogres novads, LV-5001. 

2. Atļaut Inetai Brokai savienot Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces amatu ar meža zemes transformācijas komisijas locekļa 
amatu Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, reģ. Nr. 
90009004789, juridiskā adrese: Brīvības iela 129, Ogre, Ogres novads, LV-5001. 

3. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Broku.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

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

4/8. 
Par grozījumu izdarīšanu amatu klasificēšanas rezultātos. 

Mālpils novada domē 2011.gada 12.aprīlī saņemts p/a „Mālpils sociālais 
dienests” direktores O.Volosatovas iesniegums (reģ. Nr. 211), kurā viņa lūdz atļauju no 
2011.gada1.maija noteikt amatam Mikroautobusa vadītājs darba slodzi 0,5 likmes 
apmērā. Darbinieks ir brīdināts par darba izmaiņām darba līgumā. 

 Dome, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
"Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam” grozījumu un izteikt 23.pielikuma 
14.punktu šādā redakcijā: 

"14. Mikroautobusa 
šoferis 

1 - ziemas 
sezonā 
 
0,5 – 
vasaras 
sezonā 

41.Transportlīdzekļa 
vadīšana 

I 5. 1

Par 1 slodzi – 
403LVL 
Par 0,5 slodzēm – 
201,50LVL 

 
2. Saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.maijā. 
 

 
4/9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
 

2011.gada 28.martā Mālpils novada domē ar Nr.182 reģistrēts iesniegums, kurā 
izteikts lūguts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  adresē:  Lapu iela 2, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152, tā kā, jau ilgāk kā pusgadu  iesniegumā minētās personas 
norādītajā adresē nedzīvo. 2011.gada 31.martā personai nosūtīts rakstisks 
uzaicinājums veikt savas faktiskās dzīves vietas deklarēšanu vai ierasties Mālpils 
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novada domē iesnieguma izskatīšanas laikā, lai sniegtu papildus informāciju. Vēstulē 
norādīts, ka iesniegums tiks izskatīts Mālpils novada domes sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas sēdē  š.g. 14.aprīlī, sēdes sākums plkst.16.00  un domes 
sēdē š.g.20.aprīlī, sēdes sākums pl.15.00. Vienlaicīgi šāda rakstura informācija 
paziņota telefona sarunā, kurā persona izteikusies, ka  deklarēs savu faktisko 
dzīvesvietu  tuvākajā laikā. 2011.gada 11.aprīlī vēstule saņemta pašvaldībā atpakaļ. 

Konstatēts, ka persona dzīvesvietas deklarēšanu adresē:  Lapu iela 2, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152, veikusi 2007.gada 10.augustā un kā tiesisko pamatu 
norādījusi „īres līgums”.  

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

 
Dome, ņemot vērā iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Lapu iela 2, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152. 

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

Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6. 

 
4/10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
 
1. Mālpils novada domē 2011.gada 31.martā saņemts iesniegums, reģ.Nr.186 no 
pirmās grupas invalīda, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
2011.gadā.  

  Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī 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 NOLEMJ: 
    1.1. Piešķirt 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā 
pirmās grupas invalīdam.  

 

   2. Mālpils novada domē 20.04.2011. saņemts iesniegums (reģ.Nr.220) par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2011.gadā. Iesniegumā norādīts, ka ģimenē 
ir trīs nepilngadīgi bērni. 

 Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests saimniecībā nav 
konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kā arī, nav 
ziņu par zemes izmantošanu saimnieciskā darbībā. PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās 
ziņas apstiprina  sniegto informāciju, ka ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni.  

  Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvāri apstiprinājusi Saistošos noteikumus 
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 
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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.2.2.4., NOLEMJ: 
 

 2.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā. 

 
 

4/11. 
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ceļu uzturēšanai. 

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

R.Tarandas iesniegums (reģ.Nr.148), kurā lūgts piešķiršķirt papildus finansējumu 
pašvaldības ceļu uzturēšanai, jo uz doto brīdi finansējums ir pārtērēts vairāk nekā par 
9000LVL. Izvērtējot iesniegtos finanšu dokumentus par 2011.gada 3 mēnešu faktiskiem 
izdevumiem un veiktajiem darbiem ielu un ceļu uzturēšanā, ņemot vērā, ka laika 
apstākļi bija izteikti nelabvēlīgi ielu un ceļu uzturēšanai, ievērojot to, ka arī citās 
pašvaldībās veidojās divu mēnešu finansiālais pārtēriņš, dome NOLEMJ: 

 
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 5300LVL apmērā ceļu uzturēšanai no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 
 

4/12. 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu sporta kompleksam. 

 
2011. gada 14.aprīlī novada dome saņemts sporta kompleksa vadītāja 

V.Mihelsona iesniegums (reģ.Nr.216), kurā lūgts piešķirt papildus finanšu līdzekļus gultu 
iegādei, kas nepieciešamas sporta nometņu (basketbola, volejbola) organizēšanai. 
Iesniegumam pievienota tāme. Izvērtējot šādu nestandarta gultu iegādes lietderību, 
dome secina, ka nometņu dalībnieku (gara auguma) izguldināšanai šādas gultas 
pašvaldībā pašreiz nav pieejamas, kas rada neērtības dalībniekiem. 
 

Dome NOLEMJ: 
 
Piešķirt sporta kompleksam papildus finanšu līdzekļus līdz 2865LVL no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

 
 

4/13. 
Par Mālpils novada domes  

2010.gada pārskata apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
dome NOLEMJ: 

 
 1. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2010.gada pārskatu, t.sk. 
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- pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi   LVL 3327771 
- pamatbudžeta faktiskie izdevumi   LVL  3167248 
 
- speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi   LVL 48654 
- speciālā budžeta faktiskie izdevumi   LVL 37380 
 
- ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi)   LVL  9991  
- ziedojumi un dāvinājumi (izdevumi)   LVL  3153  
   
 2. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2010.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL  188161 
 
 3. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2010.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 1 181 368 
 
 4. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2010.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 377598 
 
 5. Apstiprināt Mālpils novada domes 2010.saimnieciskā gada pārskatu par 
kopējo summu LVL  9860224. 
 
 

4/14. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas programmu saskaņošanu. 

 

2011.gada 14.aprīlī novada domē saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores F.Ģēveles iesniegums (reģ.Nr.214), kurā lūgts saskaņot izglītības 
programmas 
 

Dome, pamatojoties uz 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 
„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu, 
Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma 10.punktu, NOLEMJ: 

 
Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības 

programmām: 
1. Kokizstrādājumu izgatavošana (35b 543 04) - 3. profesionālās kvalifikācijas 

līmenis, iegūstamā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks (īstenošanas ilgums 1,5 gadi); 
2. Interjera dizains (35b 214 03) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 

iegūstamā kvalifikācija – interjera noformētājs (īstenošanas ilgums 1,5 gadi). 
 
 
 

4/15. 
Par kancelejas nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Mālpils novada kancelejas nolikuma projektu, dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils novada domes kancelejas nolikumu.  
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4/16. 
Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu. 

 
Mālpils novada domē 14.04.2011. reģistrēts Mālpils kultūras centra direktores 

Edītes Priekules iesniegums, reģ.Nr.215, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 8.maijā 
rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils centrā. 
  

Dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g.8.maijā Mālpils 

centra teritorijā. 
2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus-2011 nolikumu. 

 
 

4/17. 
Par paraksta vākšanas vietu noteikšanu. 

 
2011. gada 13.aprīlī novada domē saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja A.Cimdara 2011.gada 12.aprīļa rīkojums Nr.14 (reģ.Nr.383), kurā 
novada domēm uzdots līdz šā gada 21.aprīlim savā administratīvajā teritorijā noteikt 
parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” ierosināšanai. Parakstu vākšanas vietas jānosaka ar tādu 
aprēķinu, lai uz 10000 vēlētājiem būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. 

 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 

7.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantu, NOLEMJ: 
 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā noteikt vienu parakstu vākšanas vietu – 

Mālpils novada domes kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 
 

 
4/18. 

Par nolikuma „Par grāmatvedības 
 organizāciju un kārtošanu” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nolikuma projektu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt nolikumu „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”.  

 
 

4/19. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai M.Nīgrandei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes nodokļu administratores-iedzīvotāju reģistra 

speciālistes un Mālpils novada domes privatizācijas komisijas locekles Mārītes 
Nīgrandes 18.04.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savstarpēji savienot nodokļu 
administratores-iedzīvotāju reģistra speciālistes amatu un privatizācijas komisijas 
locekles amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 25.10.2002. Darba līgumam Nr. 870/02 (uz secīgiem tā grozījumiem), 

M.Nīgrande Mālpils novada domē veic nodokļu administratores-iedzīvotāju reģistra 
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speciālistes pienākumus. Darba laika organizācija M.Nīgrandei 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 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, nodokļu administrators-
iedzīvotāju reģistra speciālists ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši M.Nīgrandes sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic 
privatizācijas komisijas locekles (sekretāres) pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4. 
panta otro daļu, privatizācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., nodokļu administrators-
iedzīvotāju reģistra speciālists un privatizācijas komisijas loceklis 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 M.Nīgrandei savienot minētos 
amatus.  

 
4.1. 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). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes nodokļu 

administratores-iedzīvotāju reģistra speciālistes amata un Mālpils novada domes 
privatizācijas komisijas locekles amata pienākumus, kā arī uzklausot M.Nīgrandes 
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 
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un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, dome NOLEMJ: 

 
  
1. Atļaut Mārītei Nīgrandei savienot Mālpils novada domes nodokļu administratores-

iedzīvotāju reģistra speciālistes amatu ar Mālpils novada domes privatizācijas 
komisijas locekles amatu.  

2. Atļaut Mārītei Nīgrandei savienot Mālpils novada domes privatizācijas komisijas 
locekles amatu ar Mālpils novada domes nodokļu administratores-iedzīvotāju 
reģistra speciālistes amatu. 

3. Ar Lēmumu iepazīstināt M.Nīgrandi.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
 
21.04.2011. 
 


