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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
2. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pilskalna iela 7” privatizācijas 

pabeigšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.  
5. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu PII „Māllēpīte”. 
6. Par Sidgundas pamatskolas turpmāko pastāvēšanu. 
7. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. 
8. Par administratīvās komisijas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. 
9. Par balvas pasniegšanu pašvaldības darbiniekiem.   
10. Par P/A „Mālpils sociālais dienests” štatu palielināšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu. 
12. Par žurnāla LOGS abonēšanu 2013. gadam. 
13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 
14. Par saistošo noteikumu „Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2012. 
gadam”” apstiprināšanu. 

 
 
PAPILDINĀJUMI: 
 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” 

iesniegtajam projekta pieteikumam. 
 



Sēdi vada: domes priekšsēdētājs A.Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, 

S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons, 
A. Hildebrante (14., 16. jautājums) 

 
 
Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem.  
 
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
 
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” 
iesniegtajam projekta pieteikumam. 
 

13/1. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 10.12.2012. reģistrēts (reģ. Nr.937) Valsts zemes 
dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04.1-R/5265, kurā norāda par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0100, par kuru, saskaņā ar 
LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas otro 
punktu, laika posmā līdz 2008.gada 01. septembrim nav iesniegts Valsts 
zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā 
īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums 
par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes 
izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas un pašvaldībai jāpieņem lēmums par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai vai tās 
ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes fondā. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm 
„par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības A.V., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts” uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 3,7 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0100, uz kuras atrodas viņam 
piederoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0100 001, pirts 
ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0100 002, pagrabs ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0100 003, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 006 
0100 009, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0100 010, kūts ar 



kadastra apzīmējumu 8074 006 0100 011, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0100 012 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu  8074 006 0100 013. 
1.2. A.V., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts” slēgt zemes nomas 
līgumu ar Mālpils novada domi par zemes vienību 3,7 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 006 0100, iznomāšanu zem viņam piederoša mājīpašuma.  
1.3. Zemes vienība 3,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0100 
       piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
 

 
13/2. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

. 
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no V.A., kurā viņš lūdz 

pašvaldību iznomāt zemi 0,06 ha platībā domes nekustamajā īpašumā 
„Enerģētikas iela 3”.  Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”,  
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp: 
 
1. Mālpils novada domi un V.A., personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts” 

par zemes nomu 0,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 3” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278. 

 
 
 

13/3. 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pilskalna iela 7” privatizācijas 

pabeigšanu. 

 

 Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 2009.gada 30.jūnija sēdē 
apstiprināto privatizācijas projektu un 2009.gada 16.septembra sēdē 
apstiprinātiem grozījumiem tajā, Mālpils novada dome 2009.gada 
23.septembrī kā pārdevējs no vienas puses, un V.K. kā pircējs, no otras 
puses, noslēdza Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu  par 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Pilskalna iela 7”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastra Nr.8074 003 0005, kura sastāvā ir zemesgabals 4700 m2 kopplatībā 
un hlorētava. Līgumā noteikto nekustamā īpašuma „Pilskalna iela 7” pirkuma 
maksu Ls 2628.00 V.K. samaksājusi pilnā apmērā.  

 
Likuma ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43. panta 
otrā daļa nosaka, ka privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad 
privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas 
saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un 
pirkuma līgumu, un republikas pilsētas dome vai novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu.  
 



Ņemot to vērā, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, 
R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes nekustamā īpašuma, kura adrese ir: 
„Pilskalna iela 7”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 003 0005,  
sastāvoša no zemes gabala 4700 m2 kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 
003 0347, un būves – hlorētava, kadastra apzīmējums 8074 003 0851 002, 
privatizācijas pabeigšanu. 

 
 

13/4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu piešķiršanu 

 

Mālpils novada domē saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2013.gadā no pirmās grupas invalīda P.O., 
personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta   „”dzēsts”, par  nekustamo 
īpašumu „dzēsts”.    10.12.2012. iesniegums ar reģ.Nr.  519, kurā norādīts, ka 
zeme saimnieciskā darbībā netiek izmantota, ir labā lauksaimniecības 
stāvoklī.  P.O. invalīda apliecība Nr.527929 derīga līdz 2015.gada 
4.augustam.  

Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests 
iesniegumā norādītajā saimniecībā nav konstatējis neapstrādātas 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes platības. 

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, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1.1., piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 70% apmērā pirmās grupas invalīdam P.O., personas 
kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese   „dzēsts”  par nekustamā 
īpašuma „dzēsts””  zemi 35.3 ha kopplatībā .  

13/5. 
Par telpu nomas maksas apstiprināšanu PII „Māllēpīte” 

 
Mālpils novada domē 13.12.2012. saņemts PII „Māllēpīte” vadītājas 
iesniegums ar lūgumu apstiprināt maksas pulciņu nodarbībām izmantojamo 
telpu nomas maksu.  
 
Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 un telpu 
faktiskajai izmantošanai, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, 



A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nomas maksu pulciņu nodarbībām 6.00 LVL mēnesī plus PVN.  

 

 
13/6. 

Par Sidgundas pamatskolas turpmāko pastāvēšanu. 

 

Darba grupa vispārējās izglītības iestāžu optimālai reorganizācijas modeļa 
izveidei pēc tikšanās ar pedagogiem Mālpils vidusskolā un Sidgundas 
pamatskolā izvērtēja 4 iespējamos modeļus vispārējo izglītības iestāžu 
reorganizācijai. 

Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

 

1. Virzīt turpmākai izskatīšanai vienu no iespējamiem modeļiem - veidot 
Mālpils novada vidusskolu ar filiāli Sidgundā.  

2. Uzdot izpildinstitūcijai izstrādāt šādas institūcijas darbības modeli un 
nodrošināt dokumentu sagatavošanu, kas saistīts ar šī mērķa 
sasniegšanu. 

 
13/7. 

Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. 

 
 

1. Mālpils novada domē 2012.gada 3.decembrī saņemts Māras Strazdiņas 
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Mālpils novada bāriņtiesas locekļa 
amata ar š.g. 28.decembri. 

Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka bāriņtiesas 
locekli atbrīvo no amata pēc viņa paša vēlēšanās.  

 
Izskatot M. Strazdiņas iesniegumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 
12.panta pirmās daļas 1.punktu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”,  
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot Māru Strazdiņu no Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amata ar 
2012.gada 28.decembri pēc viņas pašas vēlēšanās. 
 
 
 
 
 
 



13/8. 
Par administratīvās komisijas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. 

 
1. Novada domē 03.12.2009. saņemts Māras Strazdiņas iesniegums 

(reģ.Nr.507), kurā viņa lūdz atbrīvot no administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja amata, ar 28.12.2012. 
 Novada dome 2012.gada 25. janvārī ar sēdes lēmumu 2/18 
apstiprināja Māru Strazdiņu par administratīvās komisijas priekšsēdētāju. 
  
Dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot, ar 
11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) 
NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot Māru Strazdiņu, pers. kods: „dz;ests”, no administratīvās 

komisijas priekšsēdētāja amata pēc pašas vēlēšanās. 
2. Izsludināt pieteikšanos uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

amatu līdz 15.01.2012. 
3. Sludinājumu publicēt Mālpils novada domes mājas lapā. 

 
 

13/9. 
Par balvas pasniegšanu pašvaldības darbiniekiem. 

 
07.12.2012. uzturoties darba vizītē, Mālpili apmeklēja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, kā arī Mālpils kultūras centrā notika 2012. gada akcijas „Atbalsts 
lauku bibliotēkām” gada noslēguma sarīkojums „Lielā lasītāju balva 2012”. 
Mālpils novada domē 10.12.2012. saņemts Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrības valdes priekšsēdētājas Birutas Eglītes pateicība par augstā 
profesionālā līmenī noorganizēto akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 
noslēguma sarīkojumu, atsaucību un patiesu ieinteresētību sarīkojuma 
organizēšanā, kā arī viesu uzņemšanā. 
 
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 5. punktu un  Mālpils novada domes 
2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada domes 
budžetu 2012.gadam” pielikuma Nr.25 „Par Mālpils novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju 
noteikšanas noteikumi 2012.gadā”  3.3. punktu, dome, atklāti balsojot, ar 9 
balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,) deputātiem M. Ārentei,  
V. Mihelsonam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
Piešķirt naudas balvu par veiksmīgu Valsts prezidenta vizītes un pasākuma 
„Lielā lasītāju balva 2012” nodrošināšanu sekojošiem pašvaldības 
darbiniekiem: 

 
1. 13 kultūras centra darbiniekiem, 



 
2. 3 PA „Mālpils sociālais dienests” darbiniekiem, 
 
3. 1 Mālpils vidusskolas pedagogam, 
 
4. 9 Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem, 
 
5. 2 Mālpils internātpamatskolas darbiniekiem, 

 
6. 8 Mālpils sporta kompleksa darbiniekiem, 

 
7. 2 Mālpils novada domes darbiniekiem, 
 
8. 1 Pašvaldības policijas darbiniekam. 
 

 
 

13/10. 
Par P/A „Mālpils sociālais dienests” štatu palielināšanu. 

 
  Mālpils novada domē 10.12.2012. saņemts Mālpils novada 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” iesniegums (reģ. Nr. 520) 
ar lūgumu ļaut no 2013. gada izveidot jaunas štata vietas – sociālais 
darbinieks (darbam ar pieaugušām personām) un sociālais aprūpētājs 
(aprūpei mājas pakalpojumu nodrošināšanai).  
Sociālais dienests ir atkārtoti saņēmis aizrādījumu no Labklājības ministrijas 
par nepietiekošu darbinieku skaitu sociālajā dienestā saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. un 42. panta prasībām. Ne 
sociālā dienesta direktors, ne psihologs nav sociālā darba veicēji. 
2011. gada jūnijā Labklājības ministrijā tika reģistrēts pakalpojums „Aprūpe 
mājās”, plānojot šo pakalpojumu attīstīt, piesaistot ESF līdzekļus, Projekta 
iesniegums ESF netika sagatavots, bet pašvaldībā ir nepieciešamība pēc šī 
pakalpojuma. Normatīvie dokumenti nosaka, ka, reģistrējot plānotos 
pakalpojumus, tie jāattīsta divu gadu laikā no reģistrēšanas. Aprūpes mājās 
pakalpojumus var sniegt tikai personas ar atbilstošu izglītību. 
Plānojot 2013. gada budžetu, sociālā dienesta budžetā būtu jāparedz līdzekļi 
gan jaunajām štata vietām, gan arī jāizvērtē iespēja paaugstināt sociālā 
darbinieka algas likmi uz 450.00 Ls, lai varētu piesaistīt kvalificētus 
darbiniekus, jo saskaņā ar pētījumu „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) 
novērtējumu par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā 
darba politikas jomā”, sociālo darbinieku atalgojums Mālpils novadā ir zemāks 
par valstī vidējo. 
 
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

1. Palielināt P/A „Mālpils sociālais dienests” amata Sociālais darbinieks 
vienādo amata vienību skaitu par vienu vienību ar 2013.gada 2.janvāri, 
nosakot amatam 1 likmi un darba algu 400LVL mēnesī. 



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

 
 
 

13/11. 
Par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu. 

 
Izskatot AS “SEB banka” 11.12.2012. iesniegumu Nr.027/0027 par 

telpu nodrošināšanu SEB bankas konsultatīvajām izbraukuma vizītēm, Mālpils 
novada dome, konstatē: 

ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu pašvaldībai nav tiesiska pamata 
nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā citai personai, kā to lūgusi 
AS „SEB banka”; 

Mālpils novada domes telpās konsultatīvos pakalpojumus jau sniedz 
AS „Swedbanka”, kas šim nolūkam nomā pašvaldībai piederošās telpas daļu. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta 
a) apakšpunktu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva,  
A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

1. Nodot nomas lietošanā uz vienu gadu AS „SEB banka” Mālpils 
pašvaldībai piederošās telpas daļu domes ēkā (kadastra Nr. 8074 003 
0329 001), kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī) 3 m2 – bankas 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu – 1.50 LVL mēnesī par m2, plus pievienotās 
vērtības nodoklis. 

3. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu. 
  

13/12. 
Par žurnāla LOGS abonēšanu 2013. gadam. 

 
Mālpils novada domē 03.12.2012. saņemts LPS žurnāla „Logs” 

redaktores vēstule (reģ.Nr.921) ar piedāvājumu 2013. gadā pasūtīt žurnāla 
„LOGS” pašvaldības komplektu, kuru pasūtot, kopējā cena par gadu, 
neatkarīgi no eksemplāru skaita, paliek nemainīga – 150,00 LVL. 

 
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

2013. gadā pasūtīt 10 (desmit) žurnāla „Logs” pašvaldības komplektus par 
kopējo summu 150,00 LVL. 

 
 
 
 
 
 



13/13. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 

 
Izskatot iesniegto Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju, dome, atklāti 
balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons) NOLEMJ: 

 
Saskaņot iesniegto Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
(Sk. pielikumā). 

 
13/14. 

Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam”” apstiprināšanu. 

 
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, V. Mihelsons, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam”” 

 

13/15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts izstrādātais zemes ierīcības projekts 
nekustamajam īpašumam „Ciedrītes”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0009. 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”, dome, atklāti 
balsojot, ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs,  
L. Ligeris,  A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
V. Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt IK „Mērnieks Ilze Lūkina” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Ciedrītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0009. 

1.1. Nekustamajam īpašumam 14,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 006 
0008, sastāvošam no zemes vienības Nr.1, kadastra apzīmējums 8074 006 
0009 – 7,0 ha platībā un zemes vienības 7,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8074 006 0008 un uz tā esošajam mājīpašumam, saglabāt adresi 
„Ciedrītes”, Mālpils novads.   
1.2. Nekustamajam īpašumam „Ciedrītes” 14,6 ha kopplatībā, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 



2.1. Atdalītajai zemes vienībai Nr.2 - 3,0 ha kopplatībā, piešķirt nosaukumu 
„Kurpnieki”, Mālpils novads. 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
  

13/16.  
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” iesniegtajam 

projekta pieteikumam. 

 
Mālpils novada domē 18.12.2012. saņemts biedrības „Mālpils zivīm”, 

reģ.Nr.40008107281, iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus 750,00 LVL 
apmērā biedrības „Mālpils zivīm” organizētajai 3 diennakšu bērnu un jauniešu 
vasaras nometnes „ASARĪTIS” nodrošināšanai, paredzot to kā 
līdzfinansējumu biedrības iesniegtajam pieteikumam „Bērnu un jauniešu 
vasaras nometne „Asarītis”” Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu 
projektu konkursam vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” aktivitātē – 
Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem. Šī fonda finansējums varētu 
ļaut samaksāt par darbu visām nometnē iesaistītajām personām, tajā skaitā 
arī lektoriem, kā arī būtu iespējams apsaimniekot zemes, par kurām noslēgti 
nomas līgumi ar īpašniekiem par zemju izmantošanu nometnes vajadzībām. 
Biedrībai „Mālpils zivīm” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbojas 
uz ziedojumu pamata. Līdz šim nometnes tika organizētas sabiedriskā kārtā, 
nesaņemot par to atalgojumu. Ar pašvaldības līdzfinansējumu būtu lielākas 
iespējas saņemt projekta atbalstu. 

 
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, A. Apsītis,  

R. Jomerts, V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, V. Mihelsons, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
Garantēt līdzfinansējuma piešķiršanu 750.00 LVL apmērā biedrības „Mālpils 
zivīm” projekta „Bērnu un jauniešu vasaras nometne „Asarītis”” realizācijai. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        S. Ozola 
 
27.12.2012. 


