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Dome, atklāti balsojot, NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
 
21. Par kustamās mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
22. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 
apstiprināšanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
11/1. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 
2012.gada 24.septembrī Mālpils novada domē ar Nr.364 reģistrēts  S.O. 

iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē  „dzēsts”, R.P., I.P., J.P, L.P.  Iesniegumam pievienotas dokumentu 
kopijas: 02.11.2011. tiesas lēmums un 19.09.2012. Zemesgrāmatu apliecība, 
kurā kā dzīvokļa īpašniece uzrādīta S.O. 

Iesniegumā minētām personām 2012.gada 1.oktobrī nosūtītas vēstules 
ar informāciju, ka plānots S. O. iesniegumu izskatīt Mālpils novada domes 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 18.oktobrī, sēdes 
sākums plkst.16.00 un domes sēdē š.g. 24.oktobrī, sēdes sākums pl.15.00. 
Personas aicinātas ierasties uz sēdi jautājuma izskatīšanas laikā, lai sniegtu 
papildus informāciju par tiesisko pamatojumu uz dzīvesvietas deklarēto adresi 
„dzēsts”. 

 Konstatēts, ka pēc nenotikušas dzīvokļa izsoles parāda piedzinējs I.F. 
zvērinātajam tiesu izpildītājam iesniedzis lūgumu paturēt sev R.P. piederošo 
nekustamo īpašumu „dzēsts”.  02.11.2011. tiesas lēmuma konstatējošā daļā 
teikts, ka „Tiesas rīcībā nav ziņu, ka tiesā būtu pieteiktas kādas prasības no 
personām, kurām uz nekustamo īpašumu būtu kādas tiesības, kas nepieļauj 
tā pārdošanu izsolē”. Nolemts nostiprināt nekustamo īpašumu adresē 
„dzēsts”, uz ieguvēja I.F. vārda. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta 2. daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

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

Ņemot vērā S.O. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu adresē: „dzēsts”  personām: 

1. R.P., personas kods „dzēsts”, 
2. I.P., personas kods „dzēsts”, 
3. J.P., personas kods „dzēsts”, 
4. L.P., personas kods „dzēsts”. 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



11/2. 
Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot saistošo noteikumu Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” projektu, dome, atklāti balsojot ar 12 
balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”. (skatīt lietu Nr. 1-01) 

 

11/3. 
Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr.9/1 „Par nekustamā 

īpašuma sadalīšanu” ceturtā punkta anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 18. oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.405) 

M.K. iesniegums, kurā viņš lūdz domi atcelt Mālpils novada domes  
2012. gada 29. augusta sēdes Nr.9 lēmumu Nr.9/1 ceturto punktu par 
nekustamā īpašuma „dzēsts” sadalīšanu. 
 
Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. 
Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. 
Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1.Atcelt Mālpils novada domes 29.08.2012. sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 9/1 „Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” ceturto punktu - par nekustamā īpašuma 
„dzēsts”, kadastra Nr.8074 002 0006 sadalīšanu. 
 
 

11/4. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2012. gada 15. oktobrī reģistrēts L.G. pilnvarotās 
personas A.Ā. iesniegums (reģ. Nr.398), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt 
nekustamo īpašumu „dzēsts”. 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, dome, atklāti balsojot ar 12 
balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
1. Atļaut sadalīt L.G., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, 31,7 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006 0157, atdalot 
zemes vienības 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0157 un 11,7 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0158.      
1.1. Atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: 
      - 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0157 ha platībā - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 



      - 11,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0158 ha platībā - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
1.2. Atdalītajām zemes vienībām 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
006 0157 ha un 11,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0158 piešķirt 
nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.   
 1.3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 006 0157, sastāvošam 
no zemes vienības 10,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0175, 
saglabāt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.  
1.4. Zemes vienībai 10,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0175, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.  
2. Mālpils novada domē 2012. gada 15. oktobrī reģistrēts (reģ.Nr.764) AS 
„Latvijas Valsts meži” iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma „Kniediņi – Putraimi - Spaļļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0281. 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, dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”,  
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
2.1. Atļaut sadalīt LR Zemkopības ministrijas, reģ. Nr.90000064161, 
reģistrācijas adrese -Republikas laukums 2, Rīga, valdījumā esošo 
nekustamo īpašumu „Kniediņi-Putraimi-Spaļļi”, 3,54 ha kopplatībā, 
kadastra Nr. 8074 004 0263, atdalot no zemes vienības 1,13 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8074 004 0281 zemes gabalus 0,04 ha platībā un 0,53 
ha platībā. 
2.2. Zemes vienībai 0,04 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 XXXX 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods-1101. 
2.3. Zemes vienībai 0,53 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 XXXX 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods-1101. 
2.4. Zemes vienībai 0,56 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0281 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods-1101. 
 
3. Mālpils novada domē 2012. gada 18. oktobrī reģistrēts M.K.  iesniegums 
(reģ. Nr.405), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
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, dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva,  
R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. 
Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
 

3. Atļaut sadalīt M.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, 134,15 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 002 0006, atdalot 
zemes vienību 18,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0018. 
3.1.Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 
0101; 



3.2. Atdalītajai zemes vienībai 18,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
002 0018 piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.    
3.3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 002 0006, sastāvoša no 
piecām zemes vienībām 115,75 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 002 0006 001 un divām saimniecības ēkām, saglabāt 
nosaukumu „dzēsts”,  Mālpils novads.  
3.4. Zemes vienībai 33,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0006, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
3.5. Zemes vienībai 4,05 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0007, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
3.6. Zemes vienībai 54,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0008, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
3.7. Zemes vienībai 17,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0012, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
3.8. Zemes vienībai 5,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0013, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
 

11/5. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem 
Nr.1296 „Adresācijas  sistēmas noteikumi” dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm 
„par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 

  
1. Piešķirt Mālpils novada domei, reģ. Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 
Nākotnes  iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piekrītošajām zemes vienībām 1,98 
ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0225 un 1,26 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8074 004 0226, nosaukumu „Priežkalni”, Mālpils 
novads. 
 
2. Piešķirt Mālpils novada domei, reģ. Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piekrītošajām zemes vienībām 3,3 
ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0292 un 1,1 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8074 001 0293, nosaukumu „Ozolnieki”, Mālpils  
novads. 

  
 

11/6. 
Par Mālpils novada domes 27.06.2012. lēmuma Nr. 7/5 „Par nekustamā 

īpašuma sadalīšanu” precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 03.oktobrī reģistrēta ( reģ. Nr.387) 

SIA „Zemes un mežu fondi” vēstule, kurā norāda, ka Mālpils novada domes 
2012. gada 27. jūnija sēdes Nr.7 lēmuma Nr. 7/5 „Par nekustamā īpašuma 
sadalīšanu” pirmajā punktā kļūdaini uzrādīts nekustamā īpašuma „Punduri” 
īpašnieks un lūdz precizēt augstākminēto domes lēmumu.      



Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2012. gada 27. jūnija sēdes Nr.7 lēmuma 
Nr.7/5 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmo punktu, nosakot to šādā 
redakcijā: 
„1. Atļaut sadalīt SIA „Zemes un mežu fondi”, reģ. Nr.40103471895, 
reģistrācijas adrese Lāčplēša iela 112-55, Rīga, nekustamo īpašumu 
„Punduri”, kadastra numurs 8074 003 0148, atdalot atsevišķi zemes vienību 
16,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0148, atsevišķi zemes 
vienību 14,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0150, atsevišķi 
zemes vienību 5,6 platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0073, un atsevišķi 
zemes vienību 22,7 platībā, kadastra apzīmējums 8074003 0149”.   
 

11/7. 
       Par Mālpils novada domes 26.09.2012. lēmuma Nr. 10/27 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu’’ piektā punkta anulēšanu. 

 
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

vēstuli Nr.2-04-R/2677 ar sarakstu par zemes vienībām, kurām nav līdz 
2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 
valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā 
gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) 
līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, Mālpils novada dome ar 2012. 
gada 26. septembra sēdes Nr.10 lēmuma Nr.10/27 piekto punktu izbeidza 
pastāvīgās zemes lietošanas tiesības J.M. mantiniekiem uz nekustamā 
īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr.8074 005 0055, zemes vienību 4,0 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0056. 

Mālpils novada domē 2012.gada 03. oktobrī reģistrēta Valsts akciju 
sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vēstule un 2012. gada 
1. oktobra Vienošanās par izmaiņām zemes izpirkuma līgumā Nr. 21/P-9256 
starp Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un S.M., 
kurā labota 2011. gada 30. decembra zemes izpirkuma līgumā pieļautā kļūda. 

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante), deputātam V. Mihelsonam balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Anulēt Mālpils novada domes 26.09.2012. lēmuma Nr. 10/27. „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” piekto punktu. 

 
11/8. 

Par Mālpils novada domes 25.04.2012. lēmuma Nr. 5/3 „Par nekustamā 
īpašuma sadalīšanu” precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 10.oktobrī reģistrēta ( reģ. Nr.739) 

VZD Rīgas reģionālās nodaļas vēstule 2-04.1-R/4497 „Par adreses 
piešķiršanu”, kurā norāda, ka Mālpils novada domes 2012. gada 25. aprīļa 
sēdes Nr.5 lēmuma Nr. 5/3 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” trešais 
punkts, kurā no Valstij piekrītošā nekustamā īpašumu „Ķiršu iela 27” 
atdalītajai zemes vienībai 0,9503 ha kopplatībā un uz tā esošajām būvēm – 



kūtij, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 003, piešķirtā adrese neatbilst 
MK noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. prasībām.    
 
Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma 
Nr.5/3 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” trešo punktu, nosakot to šādā 
redakcijā: 
„3. Atdalītajai zemes vienībai 0,9503 ha kopplatībā un uz tā esošajai būvei – 
kūtij, ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 003, piešķirt adresi „Sudas iela 
2”, Mālpils,  Mālpils novads.”    
 

11/9. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu 

 
1. Ar Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr. 10/27 tika izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības V.M., p.k. „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 
2,55 ha platībā. Pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25. pantu, kas nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme 
ir bijusi patstāvīgā lietošanā. 
Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
1.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un V.M., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 2,55ha platībā 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0222. 
 
2. Ar Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr. 10/27 tika izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības M.V., p.k ”dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 
7,58 ha platībā. Pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25. pantu, kas nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme 
ir bijusi patstāvīgā lietošanā, dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”,  
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 
2.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un M.V., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 7,58ha platībā 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0263. 
 
3. Ar Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr. 10/27 tika izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības J.S. p.k „dzēsts” uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 
0,122 ha platībā. 
Pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. pantu, kas 
nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme ir bijusi 
patstāvīgā lietošanā, dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva,  
R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 



3.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un J.S., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,122 ha platībā 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0607. 
 
4. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no I.Z., kurā viņa lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi 0,12 ha platībā mazdārziņa vajadzībām domes 
nekustamajā īpašumā „Pilskalna iela 9”. 
Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
4.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un I.Z., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts” par zemes nomu 0,12 ha platībā 
nekustamā īpašuma „Pilskalna iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0344. 
 

 
11/10. 

Par izmaiņām amatu sarakstos. 

 
1. Izskatot Sidgundas pamatskolas direktores iesniegumu (reģ.Nr.385), dome, 
atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, 
L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
 
1.1. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2012.gadam” Pielikuma Nr.17 punktu Nr.6 un ar 
2012.gada 1.oktobri izteikt to šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. 
Amata 

nosaukums 
Slodze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Noteiktā 
alga 

2012.gadam 
(Ls) 

6. 
Pulciņa 

skolotājs 
0,125 

33.Radošie 
darbi 

I 6 56,00 

 
2. Izskatot PII „Māllēpīte” vadītājas iesniegumu (reģ.Nr.396), dome, atklāti 
balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
2.1. Ar 2012.gada 1.oktobri izveidot PII „Māllēpīte” jaunu amata vienību – 

skolotāja palīgs ar nepilnu darba laiku 0,35 slodzes un darba algu 
80,85LVL. 

2.2. Papildināt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2012.gadam” Pielikumu Nr.21 ar punktu Nr.10: 

 
 
 
 
 
 

 



Papildinājums pielikumam Nr.21 

Nr.p.k. 
Amata 

nosaukums 
Slodze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 2012. 

gadam 
(Ls) 

10. 
Skolotāja 

palīgs 
0,35 

33.Sociālais 
darbs 

I 3 1 80,85 

 
 
 

11/11. 
Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali pašvaldību tautas mākslas 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2012. gadā 

 
Izskatot Kultūras centra direktores iesniegumu (reģ. Nr. 404) un pamatojoties 
uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 629 "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un 
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012.gadā" dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par”, (J. Lauva, R. 
Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2012.gadam” Pielikuma Nr.22 punktus Nr. 18, 19, 20, 21, 22, 
25, 26 un papildināt ar 27. punktu, ar 2012.gada 1.oktobri izteikt tos šādā 
redakcijā:  
 
 

Nr.p.k. 
Amata 

nosaukums 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš-
algu 

grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2012.gadam 

(Ls) 

Piezīmes 

18. Diriģents 

33.  Radošie 

darbi 

 

IB 

 

7  

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

70 stundas 

mēnesī 

19. 
Deju kopas 

vadītāja 

33. Radošie 

darbi 

 

IB 

 

7 2 

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

75 stundas 

mēnesī 

20. 
Deju kopas 

vadītāja 

33.  Radošie 

darbi 

 

IB 

 

7 1 

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

70 stundas 

mēnesī 

21. 
TLM 

studijas 
vadītāja 

33.  Radošie 

darbi 

 

IB 

 
7 

1 

 
3.14  Ls/h 

Ne vairāk kā 

40 stundas 

mēnesī 

22. 

Teātra 

režisore 

33.  Radošie 

darbi 

 

IB 

 

7 1 

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

65 stundas 

mēnesī 



25. 
Keramikas 

studijas 
vadītāja 

33.  Radošie 

darbi 

 

IB 

 

7 1 

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

65 stundas 

mēnesī 

26. 
Folkloras 

kopas 
vadītājs 

33.  Radošie 

darbi 

IB  

7 1 

 

3.14 Ls/h 

Ne vairāk kā 

65 stundas 

mēnesī 

27. 
Vokālā 

ansambļa 
vadītāja 

33.  Radošie 

darbi 

IB 7 

1 

3.14 Ls/h Ne vairāk kā 

16 stundas 

mēnesī (uz 3 

mēnešiem) 

 
 

11/12. 
Par projekta „Sidgundas pilskalna labiekārtošana” līdzfinansēšanu 

 
2012.gada jūnijā Rīgas rajona lauku atbalsta biedrībā ir iesniegts 

biedrības „Mālpils tautskola” projekta „Sudas un Mergupes krastu, Sidgundas 
pilskalna „Veckalns” izkopšana un labiekārtošana” pieteikums. Iesniedzot 
projektu, tika prasīts 100% finansējums, pamatojoties uz to, ka biedrība ir 
sabiedriskā labuma organizācija. 

28.septembrī ir saņemta LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes vēstule ar informāciju, ka projekta atbalstam maksimāli pieejamā 
intensitāte ir 90%, jo projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz tūrisma 
attīstību un neatbilst piešķirtajai sabiedriskā labuma darbības jomai – izglītība. 
Projekta kopējais budžets ir 10440,05 LVL. Tā kā biedrībai nav nepieciešamo 
finanšu līdzekļu 10% līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir nepieciešams Mālpils 
novada domes atbalsts 1044,01 LVL apjomā. 
 
Dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm  „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. 
Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. 
Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) nolemj: 
 
Piešķirt līdzfinansējumu 1044,01 LVL apjomā biedrības „Mālpils tautskola” 
projektam „Sudas un Mergupes krastu, Sidgundas pilskalna „Veckalns” 
izkopšana un labiekārtošana”. 
 

11/13. 
Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu. 

 
Izskatot saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam”, projektu, dome, atklāti 
balsojot ar 12 balsīm  „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) nolemj: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam””.  (Lieta Nr. 1-01.1) 

 



 
14. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte S. Strausa. 

 
11/14. 

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem. 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un nepieciešamību noslēgt 
līgumus ar citām pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītību iegūst Mālpils novada 
izglītības iestādēs ir nepieciešams apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu 
tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās izmaksas, " dome, atklāti balsojot 
ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
- Sidgundas pamatskolai (pielikumā); 
- Mālpils vidusskolai (pielikumā); 
- Mālpils vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 

 
 
 

15. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte S. Strausa. 
 
 

11/15. 
Par SIA „Tovtra” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē ir saņemts SIA „Tovtra” iesniegums (reģ.Nr. 401) 

par problēmām ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām zemes gabalā 
„Dzirnavas”, kā arī iespējamo zemes nomas līguma slēgšanu par pašvaldības 
SIA „Norma K” lietošanā esošo zemes gabalu 0.4 ha platībā.  

Kopš šī gada 22. septembra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
nedarbojas, kā rezultātā pie attīrīšanas iekārtām un tuvākajā apkārtnē ir 
spēcīga smaka un neattīrītie notekūdeņi nonāk caur nosēddīķi Lielās Juglas 
upē. Ziemas mēnešos notekūdeņu attīrīšanas iekārtas regulāri pārplūst, kā 
rezultātā neattīrītie notekūdeņi nonāk SIA „Tovtra” īpašumā un 2010./2011. 
gada ziemā izskaloja pamatus blakusesošajam šķūnim, kā rezultātā pavasarī 
tas sabruka. 

SIA „Tovtra” vēlas gūt pilnu pārliecību, ka attīrīšanas iekārtas uz 
iespējamo zemes nomas līguma parakstīšanas brīdi funkcionēs pilnībā, 
atbilstoši visām vides prasībām un normatīvajiem aktiem. SIA „Tovtra” lūdz 
2013. gadā ieplānot pašvaldības budžetā līdzekļus notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pārbūvei un jau 2013. gadā izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas esošo vietā, kā arī rekultivēt SIA „Norma K” lietošanā esošo zemes 
gabalu 0.4 ha platībā. 
 



Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” līdz Mālpils novada domes 
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdei 21.11.2012. atrast labāko 
iespējamo risinājumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai, noskaidrot, 
kādas ir iespējamās izmaksas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonta darbu 
veikšanai. 
 

16. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte S. Strausa 
 

11/16. 
Par Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanu. 

 
Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanas nolūkā, šī gada  

25. janvārī biedrība „Idoves mantojums” ierosināja aktualizēt Mālpils kapsētas 
īpašumu lietas, līdz ar to arī vecās kapličas inventarizāciju. Uz šo brīdi šis 
jautājums ir atrisināts. 

ELFLA programā novembrī vai decembrī būs izsludināts jauns 
LEADER projektu konkurss, kurā varētu iesniegt projekta pieteikumu par 
Mālpils pašvaldībai piederošās vecās kapličas atjaunošanu par aptveni 
18 300 Ls. Atbalsta gadījumā rekonstrukcijas darbi būtu veicami 2013. gada 
vasarā. Atjaunojot veco kapliču, pirmkārt, būs saglabāta interesanta 
kultūrvēsturiska ēka, viena no senākajām (18. gs. vidus) Mālpils novadā. 
Otrkārt, būs iespējams atkal izmantot zvanu bēru ceremonijām, kapu svētkos 
un citos notikumos. Treškārt, atjaunotās kapličas telpā varētu izvietot 
kapsētas plānu ar šeit apglabāto cilvēku vai ievērojamu cilvēku atdusas 
vietām. 
Ja projektu iesniegs īpašnieks – Mālpils novada dome, būtu jānodrošina 
līdzfinansējums 25 % apmērā no kopējās izdevumu summas, ja projekta 
pieteicējs būs biedrība, finansējums no ELFLA būtu 100 % apmērā, ko parasti 
piešķir sabiedriskā labuma organizācijām. Lai to varētu izdarīt, pašvaldībai ir 
nepieciešams slēgt ēkas patapinājuma līgumu ar biedrību vismaz uz 
septiņiem gadiem (t. i. līdz 2020. gada 1. janvārim). 
 
Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Uzdot izpilddirektoram slēgt ēkas patapinājuma līgumu ar biedrību ”Idoves 
mantojums” uz septiņiem gadiem. 
 
 
 
 

17. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte S. Strausa. 
 

11/17. 
Par pašvaldības galvojuma par studiju kredītu piešķiršanu. 

 
Mālpils novada dome 2012.gada 16.oktobrī saņēma J.R., dzīvojošas  „dzēsts” 

iesniegumu (reģ. Nr.400), ar kuru viņa lūdz piešķirt Mālpils novada 

pašvaldības galvojumu par studiju kredītu mācībām biznesa augstskolā 



„Turība” uzņēmējdarbības vadības programmā, kvalifikācijā – uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs.  

J.R. iesniegumam ir pievienojusi  sekojošus dokumentus:  

1. VSAA Pierīgas nodaļas 26.09.2012. izziņu Nr.2/2507437, par 

apdrošinātās personas J.R. iemaksām no 2012.gada janvāra;  

2. AS „SEB bankas 16.10.2012.izziņu Nr.12-027-93, kas apliecina 

aizdevuma apstiprināšanu studiju kredītam LVL 3741,- apmērā;  

3. SIA „Biznesa Augstskola Turība” 15.10.2012. izziņa Nr.3006, kas 

apliecina, ka J.R. noslēdza studiju līgumu un 2012./2013. studiju gadā studē 

profesionālā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” nepilna 

laika e-studiju 1.studiju gadā;  

4. J.R. 15.10.2012. iesniegumu, ar kuru apliecina, ka viņai nav 1.un 2. 

pakāpes radinieku, kas varētu sniegt galvojumu, kā arī nav nekustamā 

īpašuma, kas varētu būt kredīta nodrošinājums; 

5. P/A „Mālpils sociālais dienesta 03.07.2012. Izziņu Nr.84, kas 

apliecina, ka L.R. ģimenei no 01.07.2012. līdz 30.09.2012. piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss. 

Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.16 „Par pašvaldības 

galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” (apstiprināti ar 

Mālpils novada domes 28.12.2011. sēdes lēmumu Nr.14/12) 3.punkts paredz, 

ka saņemt galvojumu studiju kredītam  var tikai pilna laika studējošie. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz Mālpils novada 

domes Saistošo noteikumu Nr.16 „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta 

un studējošā kredīta saņemšanai” 3.punktu, dome, atklāti balsojot ar 11 

balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  

L. Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,M. Ārente,  

A. Hildebrante) NOLEMJ: 

  

Atteikt galvojuma sniegšanu J.R. studiju kredīta saņemšanai. 

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

Uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots  septītajā dienā pēc  

tā nodošanas pastā. Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

18. – 21.  jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāts V. Mihelsons. 
 

11/18. 
Par atzinības rakstu pasniegšanu 18.novembra svinīgajā pasākumā. 

 
Ņemot vērā saņemtos ierosinājumus, dome, atklāti balsojot ar 11 

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

Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18. novembrī 
pasniegt atzinības rakstus un piemiņas balvas: 

1. Nominācijā „Apkalpojošā sfēra un tirdzniecība”: 



1.1. SIA „Aniva” 
1.2. SIA „MVI” 
1.3. A/S „Virši A” 
1.4. Z/S „Kalna Kastaņi” 
1.5. SIA „Murjānis” 
1.6. IK „Gaisma SR” 
1.7. SIA „Sirsna” 
1.8. IK „Bokarne” 
1.9. SIA „Žozefīna” 
1.10. Skaistumkopšanas salonam „Aleksandra D” 
1.11. Mālpils muižai 
1.12. SIA „Cits serviss” 
1.13. Nekustamā īpašuma Kastaņu iela 1 īpašniekam K.Asnam 
1.14. Nekustamo īpašumu Sniedzes iela 1 un Pirts iela 4 

īpašniekam R.Grollim 
2. Nominācijā „Lauksaimnieciskā ražošana”: 

2.1. Z/S „Bērzi” 
2.2. SIA „Sidgunda 2” 
2.3. Z/S „Plakupi” 
2.4. Z/S „Kangari” 
2.5. Z/S „Gaiļurgas” 
2.6. Z/S „Ruķi” 
2.7. Z/S „Pamales” 
2.8. Z/S „Upesjaunzemi” 
2.9. Z/S „Atvases” 
2.10. Z/S „Vildeni” 
2.11. Z/S „Klabkalni” 
2.12. Z/S „Lazdukalns” 
2.13. Z/S „Jaunceplīši” 
2.14. Z/S „Lejnieki” 
2.15. Z/S „Ozoliņi” 
2.16. SIA „Mālpils biotehnoloģiju centrs” 

3. Nominācijā „Rūpnieciskā ražošana”: 
3.1. SIA „Ala Lignea” 
3.2. SIA „Kvist” 
3.3. SIA „EMU” 
3.4. SIA „WoodPro” 

4. Nominācijā „Sabiedriskās organizācijas”: 
4.1. Biedrībai „Idoves mantojums: 
4.2. Biedrībai „Mālpils zivīm” 
4.3. Biedrībai „Mālpils Tautskola” 
4.4. Biedrībai „Mālpils sporta klubs” 
4.5. Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev” 

 

 

11/19. 
Par izmaiņām Mālpils novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas 

sastāvā. 

 
Lai nodrošinātu efektīvu un objektīvu Arhīvu likuma 4.panta otrās daļas 

1.punkta izpildi, kas nosaka, ka institūcijai ir pienākums veikt institūcijas 
arhīva pārvaldību, nodrošinot dokumentu izvērtēšanu atbilstoši institūcijas 



funkcijām un lai noteiktu pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus, kā arī 
uz laiku glabājamo dokumentu glabāšanas termiņu, dome pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti balsojot ar 
11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  
L. Ligeris, S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
 

1. Sakarā ar darbinieku maiņu noteikt sekojošu Mālpils novada pašvaldības 
arhīva ekspertu komisijas sastāvu: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektors – Agris Bukovskis; 
1.2. Komisijas loceklis: kancelejas vadītāja – Santa Ozola; 
1.3. Komisijas loceklis: lietvede – Jolanta Epalte. 

 

11/20. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 
Mālpils novada domē 22.10.2012. saņemts Mālpils novada domes 

priekšsēdētāja iesniegums (reģ. Nr. 408) ar lūgumu piešķirt ikgadējā 
atvaļinājuma daļu no 2012.gada 29.oktobra. 

Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu, 
Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu un Mālpils novada domes 
2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Mālpils novada domes 
budžetu 2012.gadam” pielikuma nr.25 „Mālpils novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanas 
noteikumi 2012.gadā” 2.4.punktu, 2.5.punktu un 2.6.punktu,  atklāti balsojot  
ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  
L. Ligeris, L. Amerika, E. Saleniece,M. Ārente, A. Hildebrante) un diviem 
deputātiem A.Lielmežam un S.Strausai saskaņā ar likumu „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties 
NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam ikgadējā atvaļinājuma daļu – 

2 kalendārās nedēļas – no 2012.gada 29.oktobra līdz 11.novembrim par 
darba laiku no 2011.gada 28.jūnija līdz 2012.gada 27.jūnijam. 

2. Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam apmaksātu 
papildatvaļinājumu 9 darba dienas no 2012.gada 12.novembra līdz 2012.gada 
23.novembrim ieskaitot, par darba laiku no 2011.gada 28.jūnija līdz 
2012.gada 27.jūnijam. 

3. Uzdot Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei veikt domes 
priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja ikgadējā atvaļinājuma laikā, 
nosakot piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas.  

 
11/21. 

Par kustamās mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Izskatot sagatavoto kustamās mantas izsoles noteikumu projektu, dome, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm „par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs,  

L. Ligeris, S. Strausa, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece,M. Ārente,  

A. Hildebrante) NOLEMJ: 

Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus. (Skatīt lietu 3-03.2) 



11/22. 
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 

apstiprināšanu. 

 
Dome, izskatot iesniegto Mālpils Mūzikas un mākslas pedagogu 

tarifikāciju, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm 
„par”, (J. Lauva, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Svikšs, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju 

(skatīt pielikumā). 


