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9/1. 
Par izglītības iestāžu gatavību 2011./2012. mācību gadam. 

 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja informē deputātus, ka 

iestāde savu darbu uzsākusi no 8.augusta. Iestādē uzņemti 196 bērni un tiks atvērtas 9 
grupas. 2 grupas apmeklēs bērni vecumā līdz 3 gadiem. Obligātās sagatavošanas grupas 
būs 3, kuras apmeklēs 73 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Iestādē kopā ar pedagogiem 
strādā 38 darbinieki. Darbu uzsāks 2 jaunas audzinātājas, 1 skolotājas palīdze un 1 
muzikālā audzinātāja.  

Vasaras mēnešos akcents likts uz apkārtējās vides sakārtošanu – 6 smilšu kastēm 
nomainītas smiltis, apmales un uzstādīti smilšu kastes pārsegi. Ļoti daudz ir palīdzējuši 
bērnu vecāki, kuri ir iesaistījušies Nīderlandes KNHM fonda finansētajos projektos. 

Budžeta līdzekļu ietvaros ir iegādāts jauns grīdas segums, 2 grupās uzstādīti 
siltumregulatori, tiks uzstādīti arī automātiskie atgaisotāji. Visā iestādē atjaunota 
ugunsdrošības sistēma. 

Iestāde gatava uzsākt jauno mācību sezonu, Zinību dienas svētki PII „Māllēpīte” 
notiks 1.septembrī plkst.11.00. 

 Sidgundas pamatskolā mācības uzsāks 77 bērni, no tiem 1.klasē – 9 skolēni, 
bet 9.klasē – 11 skolēni. Vasaras mēnešos skolā veikta sienu un grīdu krāsošana, 
skursteņu tīrīšana, sagādāta malka apkures sezonai. 2011./2012.mācību gadā skolā 
strādās 14 pedagogi un 1 interešu izglītības pedagogs. Pieņemta jauna angļu valodas 
skolotāja. 

Mālpils vidusskolas direktore informē deputātus, ka skolā ar vecāku atbalstu 
veikts vienas klases remonts, 7 klašu telpās noslīpēta un nokrāsota grīda, iegādātas 
divas jaunas tāfeles, salabota elektroinstalācija, bibliotēkai ir nomainīta telpa - izveidojot 
informācijas centru un bibliotēku. Skolā darbu uzsāks divi jauni pedagogi – bioloģijas un 
latviešu valodas. Mācības uzsāks 340 bērni, no tiem 1.klasē – 24, 10.klasē - 15. 
Neklātienē mācīsies 20 jaunieši. Pamatdarbā vidusskolā strādā 31 pedagogs. 

Mālpils internātpamatskolā mācības uzsāks 126 bērni, no tiem 1.klasē – 7 bērni. 
Īpaša uzmanība pievērsta ugunsdrošības pasākumiem – internātos ar ugunsdrošu 
materiālu apstrādāti bēniņi, iegādāti vēl 20 ugunsdzēšamie aparāti. Vasaras mēnešos ir 
veikti klašu grīdas remonti, skolotāju istabas remonts, dažās klasēs nomainīts 
apgaismojums. Ir iegādāti mācību līdzekļi un metodiskā literatūra. 2011./2012.mācību 
gadā strādās 31 pedagogs. 

Mālpils Profesionālā vidusskolā uzņemti 77 jaunieši, no tiem Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas programmā – 20, ēdināšanas pakalpojumu programmā – 32, 
kokizstrādājumu izgatavošanas programmā – 11, interjera dizaina programmā – 14. 
Skolā 2011./2012. mācību gadā mācības uzsāks 240 jaunieši, bet strādās 27 pedagogi. 

Ir uzsākta mācību korpusa un dienesta viesnīcas ēku siltināšanas projekta 
realizācija, diemžēl darbi atpaliek par 3 nedēļām. 

Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāks 102 bērni, no tiem 67 – mūzikas 
nodaļā, 35 – mākslas nodaļā. Mūzikas nodaļā darbu uzsāks viens jauns pedagogs, līdz ar 
to būs iespēja apgūt jaunu instrumentu – klarneti. Vasaras mēnešos ir uzsākti divu telpu 
remontdarbi. Skolā visu septembra mēnesi notiks papilduzņemšana. 

Noklausoties izglītības iestāžu vadītāju ziņojumus, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju ziņojumus par izglītības iestāžu 

gatavību jaunajam 2011./2012.mācību gadam. 
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9/2. 
Par pedagogu mērķdotācijas sadali. 

 
2011.gada 22.augustā novada domē reģistrēts Mālpils vidusskolas direktores 

iesniegums (reģ.Nr.448), kurā informēts, ka 2011./2012.m.g. vidusskolā skolēnu skaits ir 
samazinājies aptuveni par 18%. 2010./2011.m.g. uz 1.septembri skolā bija 408 
izglītojamie. Pedagogu mērķdotācijas finansējums tiek aprēķināts ņemot vērā realizētās 
izglītības programmas un izglītojamo skaitu. 2010./2011.m.g. no Mālpils vidusskolas 
mērķdotācijai paredzētajiem līdzekļiem aptuveni 5% tiek novirzīti Sidgundas pamatskolas 
mācību procesa nodrošināšanai. Veicot provizoriskos aprēķinus, vidusskolas vadība 
uzskata, ka 2011./2012.mācību gadā viss finansējums būs nepieciešams Mālpils 
vidusskolas mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai. 

2010./2011.mācību gadā starp Mālpils vidusskolu un Sidgundas pamatskolu 
mērķdotācija tika sadalīta 79% Mālpils vidusskolai, 21% - Sidgundas pamatskolai. 

Pašreiz pedagogu mērķdotācijas precīzs apjoms nav zināms. 
  
Dome, noklausoties Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas direktoru 

mutiskos ziņojumus un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Jautājumu izlemt novada domes septembra sēdē. 
2. Izveidot komisiju nolikuma „Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali” 

izstrādei, sekojošā sastāvā: 
2.1. Novada domes priekšsēdētāja vietniece; 
2.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 
2.3. Mālpils vidusskolas direktore; 
2.4. Sidgundas pamatskolas direktore; 
2.5. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja; 
2.6. Mālpils internātpamatskolas direktore; 
2.7. Novada domes jurista palīgs; 
2.8. Novada domes finansiste. 

 
 

9/3. 
Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 

 
2011.gada 10.augustā novada domē saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas 

vēstule (reģ.Nr.669), kurā ministrija aicina pievērst uzmanību pašvaldībām piešķirtās 
mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanai mērķtiecīgai un atbilstīgai 
izmantošanai. Pašvaldībai jāizveido komisija, kas izvērtējot interešu izglītības 
programmas, sadala piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba samaksai. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Interešu izglītības mērķdotācijas sadalei izveidot komisiju sekojošā sastāvā: 

1. Komisijas priekšsēdētāja -  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja; 

2. Mālpils vidusskolas direktore; 
3. Sidgundas pamatskolas direktore; 
4. Mūzikas un mākslas skolas direktors; 
5. Mālpils internātpamatskolas un Profesionālās vidusskolas direktore. 

 
 
 

 3



9/4. 
Par skolēnu pārvadājumiem. 

 
Līdz 2011.gada 31.maijam skolēnu pārvadājumus Mālpils pašvaldībā veica KS 

„Kabatiņas” un AS „CATA”. 
2011.gada 10.augustā novada domē saņemta Rīgas plānošanas reģiona vēstule 

(reģ.Nr.671), kurā informēts, ka šā gada 1.septembrī netiks atsākti sabiedriskā transporta 
pakalpojumi maršrutā Mālpils – Kniediņi – Vite – Mālpils. Š.g. 8.februāra Sabiedriskā 
transporta komisijas sēdē tika izskatīta pārvadātāja AS „CATA” sniegtā informācija par 
radušiem zaudējumiem maršruta apkalpošanā, kā arī pieejamo finansējumu šo 
zaudējumu segšanai. Lielākā daļa izmaksas tika kompensētas no valsts piešķirtās 
dotācijas (~2500 Ls). Komisija pieņēma lēmumu maršrutu neslēgt līdz mācību gada 
beigām. 

Novada dome projekta ietvaros ir iegādājusies 2 skolēnu autobusus, kurus 
paredzēts izmantot skolēnu pārvadājumiem, tādēļ ir iespējams neslēgt līgumu par 
skolēnu pārvadājumu pakalpojumu. Lai novada dome nodrošinātu skolēnu pārvadājumus 
ir jāpieņem darbā divi autobusu šoferi un jānosaka viena autobusa 1km pašizmaksa. 

Dome, ņemot vērā augstāk minēto, izpilddirektora mutisko ziņojumu un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

1. Neslēgt līgumu par pakalpojuma „Skolēnu pārvadājumi” veikšanu. 
2. Noteikt viena autobusa 1km pašizmaksu 0,30LVL. 
 

 
9/5. 

Par amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu autobusa šoferim. 
 

Izskatot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu un pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, MK 20.11.2010. 
noteikumu Nr.1075 1. un 22. punktu un 1.pielikumu, MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1651  
1.pielikumu,  dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

1. Mālpils novada pašvaldības administrācijā ar 2011. gada 1.septembri izveidot  
divas jaunas amata vienības –  Autobusa vadītājs. 

2. Papildināt Mālpils novada domes 28.01.2011. Saistošo noteikumu Nr.1 Pielikumu 
Nr.22  ar punktu nr.30. 

3. Uzdot izpilddirektoram organizēt amata apraksta izstrādi, izraudzīties atbilstošu 
amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 

 
Papildinājums  Pielikumam Nr.22 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr.p
.k. 

Amata 
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš
algu 

 grupa 

Atal-
gojums 
2011. 
gadā 

Maksi-
mālā  

iespēja
mā 

30. 
Autobusa 
vadītājs 

stundu 
likme  

41. Transport- 
līdzekļa 

vadīšana 
III 7 2,51/h 527,- 
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9/6. 
Par automašīnas nomas līguma izbeigšanu. 

 
2008.gada 17.septembrī Mālpils internātpamatskola ar SIA „Hansa līzings” 

noslēdza līgumu par automašīnas MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI nomu. 
2011.gada 2.augustā tika saņemta vēstule, kurā SIA „Swedbank līzings” informē, ka 
automašīnas nomas līgums 2011.gada 15.septembrī beigsies.  

Novada dome projekta ietvaros ir iegādājusies 2 skolēnu autobusus, kurus 
paredzēts izmantot skolēnu pārvadājumiem. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Izbeigt 2008.gada 17. septembrī noslēgto nomas līgumu starp Mālpils 

internātpamatskolu un SIA „Hansa līzings” un nodot automašīnu MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 315 CDI  SIA „Hansa līzings”. 
 

 
9/7. 

Par 27.07.2011. novada domes sēdes lēmuma Nr.8/13 precizēšanu. 
 

2011.gada 22.augustā novada domē saņemts Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības „Notici sev!” valdes locekles iesniegums (reģ.Nr.445), kurā informēts, ka 
biedrība vienas dienas braucienam š.g. 24.augustā izmantojusi SIA „Jūrmalas tūrisma 
biroja” autobusu, jo šis bijis piemērotākais transporta līdzeklis biedrības biedru ar smagu 
invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām braucienam. Novada dome 27.07.2011. sēdē Nr.8 
piešķīra finansiālu atbalstu biedrībai, apmaksājot Z/S „Lazdukalns” pakalpojuma rēķinu. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

 Precizēt 27.07.2011. novada domes lēmumu Nr.8/13, nosakot to šādā redakcijā: 
Piešķirt finansiālu atbalstu no Atbalsta fonda invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai 

„Notici sev!”, apmaksājot SIA „Jūrmalas tūrisma birojs” rēķinu par 220,00LVL. 
 
 

9/8. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 04. augustā reģistrēts (reģ. Nr.424) 

iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ērmaņi”, atdalot no otrās zemes 
vienības zemi 6,0 ha platībā. Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu 
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu 
„Zemes ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas 
plānojumu un atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ērmaņi”, 10,78 ha kopplatībā, atdalot no otrās 
zemes vienības 8,12 ha platībā, zemi 6,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. 

1.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādei. 
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 2. Mālpils novada domē 2011. gada 22. augustā reģistrēts (reģ. Nr.442) 
iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kadiķi”, atdalot pirmo zemes 
vienību 1,7 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 
un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

2.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kadiķi”, 4,7 ha kopplatībā, atdalot pirmo zemes 
vienību 1,7 ha platībā.   

2.2.  Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 
0101. 

2.3.  Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Dižmelderi”, Mālpils 
novads. 

2.4.  Zemes vienībai 3,0 ha platībā atstāt nosaukumu „Kadiķi”, Mālpils novads un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

3. Mālpils novada domē 2011. gada 22. augustā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, atdalot piekto zemes vienību 18,4 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 un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

   

3.1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, 50,2674 ha kopplatībā, atdalot piekto 
zemes vienību 18,4 ha platībā.   

3.2. Atdalītajai zemes vienībai 18,4 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 
0201. 

3.3. Atdalītajai zemes vienībai 18,4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lejas Cirīši”, Mālpils 
novads. 

3.4.  Nekustamajam īpašumam 31,8674 ha platībā sastāvošam no četrām zemes 
vienībām un mājīpašuma, atstāt adresi „Pļaviņas”, Mālpils, Mālpils novads un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
3.4.1. zemes vienībai 0,6796 ha platībā: 

- 0,1113 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601; 
- 0,5683 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  

lauksaimniecība, kods – 0101. 
3.4.2. zemes vienībai 0,3878 ha platībā -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods –  0101. 
3.4.3. zemes vienībai 8,8 ha platībā -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
3.4.4. zemes vienībai 22,0 ha platībā -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
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9/9. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
1 . Mālpils novada domē 2011. gada 22. augustā reģistrēts (reģ. Nr.444) I.K. 

BEATA-MARIJA iesniegums, kurā lūdz piešķirt adreses telpu grupām nekustamajā 
īpašumā Nākotnes iela 3, dome pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra 
noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt I.K. BEATA-Marija piederošā nekustamā īpašuma būvei „Nākotnes iela 3”  
telpu grupām adreses:   

 
- telpu grupai 169,6 m2 platībā ar numuru 001 adresi – Nākotnes iela 3-1, Mālpils, 
Mālpils novads. 
- telpu grupai 258,9 m2 platībā ar numuru 002 adresi – Nākotnes iela 3-2, Mālpils, 
Mālpils novads. 
- telpu grupai 242,7 m2 platībā ar numuru 003 adresi – Nākotnes iela 3-3, Mālpils, 
Mālpils novads. 
- telpu grupai 86,7 m2 platībā ar numuru 004 adresi – Nākotnes iela 3-4, Mālpils, 
Mālpils novads. 
- telpu grupai 79,6 m2 platībā ar numuru 901 adresi – Nākotnes iela 3-5, Mālpils, 
Mālpils novads. 

 
 

9/10. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija LR MK noteikumiem nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta 
teritorija plānojumu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

  

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Augšdublīši” 1,96 ha kopplatībā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi nosakot to 1,96 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
 

9/11. 
Par padomes lēmuma atcelšanu. 

 
Mālpils novada domē 2011. gada 08. augustā reģistrēts (reģ. Nr.427) iesniegums, 

kurā lūdz domi atcelt Mālpils pagasta padomes 2008. gada 09. jūlija sēdes Nr.11 lēmumu 
Nr.11/6 par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” sadalīšanu. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Atcelt Mālpils pagasta padomes 09.07.2008. sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 11/6 „Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmo punktu - par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” 
sadalīšanu. 
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9/12. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību iznomāt zemi, 

ēku un būvju uzturēšanas vajadzībām un iesniegums, kurā lūdz pašvaldību iznomāt zemi. 
Dome, saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otro punktu un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 

 
1.1. par nekustamajā īpašumā „Kūlīši” zemes nomu 2,0 ha kopplatībā, uz kuras atrodas 
mājīpašums. 
 
1.2. par nekustamajā īpašumā „Jaunmurri” zemes nomu 13,2 ha kopplatībā.     
Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: 

- 0,5 ha platībā; 
- 12,0 ha platībā; 
- 0,7 ha platībā. 
 

2. Mālpils novada domē reģistrēti iesniegumi, kuros lūdz pašvaldību iznomāt zemi 
mazdārziņa vajadzībām.  
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
2. Apstiprināt zemes nomas līgumus: 
 
2.1. par pašvaldības nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” iznomāto zemes 

platību 0,03 ha. 
2.2. par pašvaldības nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi” iznomāto zemes 

platību 0,12 ha. 
2.3. par pašvaldības nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi” iznomāto zemes 

platību 0,03 ha. 
2.4.  par pašvaldības nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi” iznomāto zemes 

platību 0,06 ha. 
2.5. par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību iznomāto zemes platību 0,03 ha. 
 

 
9/13. 

Par samaksas samazināšanu zemes izpirkšanai. 
 

Saskaņā ar LR MP 1993.gada 10. februāra lēmumu Nr.66 „Kārtība, kādā 
aprēķināma samaksa un veicami maksājumi par īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos”, 
dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1.Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo saimniecības „Roķēni” zemi 4,9 ha 
kopplatībā par 50% vai 1542,50 LVL, nosakot samaksas apmēru Ls 1542,50 LVL (viens 
tūkstotis pieci simti četrdesmit divi lati un 50 santīmi) vai 55,08 privatizācijas sertifikāti. 
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9/14. 
Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot 25.08.2011. reģistrēto Mālpils kultūras centra direktores iesniegumu, kurā 

tiek lūgta atļauja 18.septembrī rīkot Rudens gadatirgu Mālpils centrā un izskatot iesniegto 
Rudens gadatirgus - 2011 nolikuma projektu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 18. 

septembrī Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2011 nolikumu. 

 
 

9/15. 
Par atbalstu projekta iesniegšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 
2011. gada 25.augustā novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores 

iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta iesniegšanu un nodrošināt domes 
līdzfinansējumu Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātājā konkursā „Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts materiālās 
bāzes nodrošināšana folkloras kopai „Mālis”. Projekta realizācija paredzēta 2012.-
2013.gadā.  

Kopējās projekta izmaksas paredzamas līdz 12 000LVL. 
 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 Atbalstīt kultūras centra iesniegto projektu „Mālpils folkloras kopas „Mālis” 

aktivitāšu veicināšana – tērpu komplektu un mikrofonu iegāde” un nodrošināt novada 
domes līdzfinansējumu 10% apmērā. 

 
 

9/16. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
2011.gada 18.augustā Mālpils novada domē ar Nr.439 reģistrēts iesniegums, kurā 

izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „Angārs”, Mālpils novads, 
LV-2152.   Iesniegumā norādīts, ka objekts nav izmantojams dzīvošanai. 

Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta 2.daļu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „Angārs”, Mālpils novads, LV-2152. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 
tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.  
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9/17. 
Par logopēda pakalpojumu nodrošināšanu. 

 
2011.gada 25.augustā novada domē saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 

direktores iesniegums, kurā lūgts rast iespēju pašvaldību nodrošināt logopēda 
pakalpojumus vai nu izveidojot pilnas slodzes darba vietu Mālpils Pirmsskolas izglītības 
iestādē vai saņemt maksas logopēda pakalpojumus. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Jautājumu neizskatīt, jo pastāv dažādi risinājumi, kas izpildinstitūcijai jākonkretizē. 

 
 

9/18. 
Par siltumtrašu nomaiņas finansēšanu. 

 
Novada domes 2011.gada budžetā bija paredzēti siltumtrašu posma nomaiņas 

darbi un finansējums 50 000LVL. 
2011.gada 22.augustā tika atvērti piedāvājumi siltumtīkla posma cauruļvadu nomaiņa uz 
rūpnieciski izolētām caurulēm. Lētākais piedāvājums ir 56 726,23LVL (ar PVN). 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Slēgt līgumu ar Iepirkuma uzvarētāju SIA „Latenergoprojekts”. 
2. Finansējumu nodrošināt no faktisko ieņēmumu pārsnieguma par plānotiem un 

sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus. 
 
 

9/19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
 Mālpils novada domē 2011.gada 3.augustā saņemts iesniegums, reģ.Nr. 422, par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2011.gadā. Iesniegumam 
pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina, ka piešķirta invaliditātes pirmā grupa un uz 
laiku no 29.07.2009. līdz 28.07.2011. bija piešķirta invaliditātes otrā grupa. Iesniegumā 
apliecināts, ka īpašums saimnieciskā darbībā netiek izmantots. 

  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, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 
26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2. un atklāti balsojot NOLEMJ: 

   

Piešķirt 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo 
īpašumu „Dzilnas”, zemi un dzīvojamo māju 50% apmērā par 7 mēnešiem kā otrās 
grupas invalīdei un par 5 mēnešiem kā pirmās grupas invalīdei.    
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9/20. 
Par mierizlīgumu ar MPVAS „Latvijas Nafta”. 

 
Saskaņā ar 2000.gada 19.oktobra Rīgas apgabaltiesas spriedumu MPVAS 

,,Latvijas nafta" pasludināta par maksātnespējīgu. 2011.gada 24.augustā notika MPVAS 
„Latvijas nafta” kreditoru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums kā maksātnespējas stāvokļa 
risinājumu piemērot mierizlīgumu. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Mālpils novada dome, kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā izsaka 
rakstveida piekrišanu MPVAS ''Latvijas Nafta'' 2011.gada 24.augusta mierizlīguma 
noteikumiem. 

 
 

9/21. 
Par PII „Māllēpīte” vadītājas rīkojuma apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domes Finanšu un ekonomikas daļā saņemts PII „Māllēpīte” 

vadītājas rīkojums, ar kuru noteiktas izmaiņas darba slodzēs augusta mēnesī deviņām 
iestādes darbiniecēm. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
Apstiprināt Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas rīkojumu. 

 
 

9/22. 
Par jauna amata izveidošanu P/A „Mālpils sociālais dienests”. 

 
2011.gada 31.augustā novada domē saņemts p/a „Mālpils sociālais dienests” 

direktores iesniegums, kurā viņa lūdz atļauju izveidot jaunu amatu dienas aprūpētājs, 
nosakot amatam summēto, maiņu darbu un samaksu par darbu - stundas likmi Ls 1,189. 
Darba vieta paredzēta Mālpils sociālās aprūpes centrā. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Izveidot P/A „Mālpils sociālais dienests” ar 2011.gada 1.septembra jaunu amata 

vienību dienas aprūpētājs, nosakot amatam summēto, maiņu darbu un samaksu 
par darbu – stundas likmi Ls 1,189. 

2. Papildināt Mālpils novada domes 28.01.2011. Saistošo noteikumu Nr.1 Pielikumu 
Nr.23 ar punktu nr.17. 

3. Uzdot P/A „Mālpils sociālais dienests” direktorei organizēt amata apraksta izstrādi, 
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 

 
Papildinājums  Pielikumam Nr.23 
 

 

Nr.p
.k. 

Amata 
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš
algu 

 grupa 

Atalgojums 
2011. 
gadā 

Maksi-
mālā  

iespējamā 

17. 
Dienas 

aprūpētājs 
stundu 
likme  

39. Sociālais 
darbs 

I 3 1,189/h 302,- 
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