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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 
 

1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
4. Par adreses piešķiršanu. 
5. Par saistošo noteikumu Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā" 
apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.18  "Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā" apstiprināšanu. 

7. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās 
redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai.  

8. Par pašvaldības ceļu izmantošanu ražas novākšanas laikā. 
9. Par situāciju saistībā ar ūdens attīrīšanas iekārtām Sidgundā. 
10. Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu PII „Māllēpīte”. 
11. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma ieskatīšanu. 
12. Par SIA „Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu. 
13. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu XIV Starptautiskajam masku 

tradīciju festivālam Mālpilī. 
14. Par finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku atpūtas pasākuma 

nodrošināšanai. 
15. Par Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza īstenotāja – 

„Kokneses fonda” aicinājumu Latvijas pašvaldībām. 
16. Par finansiālu atbalstu dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietas 

izveidei.  



17. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 
18. Par A. J. iesnieguma izskatīšanu. 
19. Par Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas 

noteikumu apstiprināšanu. 
20. Par Mālpils novada domes 31.08.2011. domes lēmuma Nr. 9/4 „Par 

skolēnu pārvadājumiem” precizēšanu. 
21. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieces rīkojuma apstiprināšanu. 
22. Par AS „GE Money Bank” piedāvājumu. 
23. Par paraksta tiesību noteikšanu.     

 
PAPILDINĀJUMI: 
 
24.Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu kultūras 
centrā. 
25.Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 
apstiprināšanu. 
26. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs A.Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. 

Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons 
 
 
Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem.  
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem šādā redakcijā: 
 
24.Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu kultūras 
centrā. 
25.Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 
apstiprināšanu. 
26. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 
 
 
 
 
  



12/1. 
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 
2012.gada 25.oktobrī Mālpils novada domē saņemts un ar Nr. 417 

reģistrēts L.R. iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu viņai piederošā īpašumā adresē: „dzēsts”  bijušajam vīram S.R.  
Iesniegumā teikts, ka laulība šķirta ar 2011.gada 20.janvāra Siguldas tiesas 
spriedumu, lieta Nr. ”dzēsts”, un apliecināts, ka no 2011.gada februāra S.R. 
īpašumā „dzēsts” nedzīvo. S.R. kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
adresē: ”dzēsts” 2004.gada 30.aprīlī norādījis- laulība ar L.R. Ģimenes 
stāvoklis- šķīries. Ģimenes stāvokļa maiņas datums- 2011.gada 11.februāris. 

 
S.R. uz deklarācijā norādīto papildus adresi: „dzēsts”, nosūtīta vēstule ar 
informāciju par L.R. iesniegumu un tā izskatīšanas laiku Mālpils novada 
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 
22.novembrī, sēdes sākums plkst.16.00, un domes sēdē š.g.  28.novembrī. 
 
Pēc PMLP datu bāzē esošām ziņām konstatēts, ka 22.11.2012. S.R. 
deklarējis savu dzīvesvietu „dzēsts”. 
 
 Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. 
Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. 
Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
Atstāt bez izskatīšanas L.R. iesniegumu, jo S.R. 22.11.2012. ir deklarējis 
savu dzīvesvietu „dzēsts”. 
 

 
 

 
12/2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 12.11.2012. saņemts un ar Nr.455 reģistrēts 
iesniegums no otrās grupas invalīdes I.M. ar lūgumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2012.gada 4.ceturksni un 2013.gadu par 
nomāto pašvaldības zemi „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 003 0278, un dzīvokļa 
īpašumu „dzēsts”. Iesniegumam pievienota VDEĀVK Lēmuma 30-2012-
13026 kopija, kurā redzams, ka invaliditāte noteikta no 2012.gada 
5.septembra bez atkārtota pārbaudes termiņa norādes.   

  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, kam ir 
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, un atvieglojumu apmērs.  Saistošo 
noteikumu punkts 1.1.5. paredz atvieglojuma piešķiršanu tiem nodokļu 
maksātājiem, kam nav nodokļu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem 
periodiem. Pēc stāvokļa uz 28.11.2012. I.M. nodokļa parādu nav.  

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 



„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p. 2.2., dome, 
atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs,  
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
 1. 1. Piešķirt 2012.gadā par 4.ceturksni un 2013.gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā otrās grupas invalīdei I.M., personas kods  
„dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta    „dzēsts”,    par dzīvokļa īpašumu „dzēsts”.  
 
2. Mālpils novada domē 22.11.2012. saņemts un ar Nr. 487 reģistrēts 
iesniegums  no otrās grupas invalīdes R.R.,  ar  lūgumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu  par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
Iesniegumam pievienota VDEĀVK Lēmuma 30-2012-16578 kopija, kurā 
redzams, ka  invaliditāte noteikta no 2012.gada  30.oktobra līdz 29.10.2017.   

  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, kam ir 
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, un atvieglojumu apmērs.  Saistošo 
noteikumu punkts 1.1.5. paredz atvieglojuma piešķiršanu tiem nodokļu 
maksātājiem, kam nav nodokļu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem 
periodiem. Pēc stāvokļa uz 28.11.2012. R.R. nodokļa parādu nav.  

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p. 2.2., dome, 
atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs,  
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
 2.1. Piešķirt 2012.gadā par novembri un decembri un 2013.gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas invalīdei  R.R., 
personas kods  „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta  „dzēsts”,  par nekustamā 
īpašuma “dzēsts” zemi  6.4   ha kopplatībā un dzīvojamo māju.   
 
 
 

12/3. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
 
1. Mālpils novada domē 2012. gada 15. novembrī reģistrēts V.L. iesniegums 
(reģ. Nr.466), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pūpoli”. 
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 9 balsīm „par” (A. Apsītis,R. 
Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. 
Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 



  1. Atļaut sadalīt V.L., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts” nekustamo 
īpašumu „Pūpoli”, 6,11 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005 0490, atdalot 
zemes vienības 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0317 un 1,09 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0559.   
1.1. Atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: 
      - 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0317 - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 
      - 1,09 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0559 - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
 
1.2. Atdalītajām zemes vienībām1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
005 0317 un 1,09 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0559 piešķirt 
nosaukumu „Ziedāni”, Mālpils novads.    
1.3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 005 0490, sastāvošam 
no zemes vienības 3,22 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0490, 
saglabāt nosaukumu „Pūpoli”, Mālpils novads.  
1.4. Zemes vienībai 3,22 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0490, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
 

2. Mālpils novada domē 2012. gada 26. novembrī reģistrēts M.K. iesniegums, 
kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunrēžas”.  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 9 balsīm „par” (A. Apsītis,  
R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, 
A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
2.1. Atļaut sadalīt M.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, 
piederošo nekustamo īpašumu „Jaunrēžas”, 82,94 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0447, atdalot no zemes vienības 53,64 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 001 0447 zemi aptuveni 16,4 ha platībā un no zemes 
vienības 29,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0464 zemi aptuveni 
13,7 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
2.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei. 

 
 

12/4. 
Par adrešu piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2012. gada 12. novembrī reģistrēts (reģ. Nr.453) 
S.N. iesniegums, kurā lūdz piešķirt nosaukumu viņai piederošajai jaunbūvei. 
Pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. 
Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. 
Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 



 
 

1.1. Piešķirt S.N., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts” piederošai 
saimniecības ēkas jaunbūvei, kas atrodas uz viņai piederošas nekustamā 
īpašuma „Neimaņbuki”, kadastra Nr. 8074 005 0042, zemes vienības 2,5 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0488, nosaukumu 
„Neimaņbuki”, Mālpils novads. 
 

 
12/5. 

Par saistošo noteikumu Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā" apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis,R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. 
Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā". (Skatīt lietu Nr. 1-
01.) 

 
 
 

12/6. 
Par saistošo noteikumu Nr.18 "Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Mālpils novadā" apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. 
Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 "Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā". (Skatīt lietu Nr. 1-01.) 
 
 

 
12/7. 

Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās 
redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai. 

 
Ņemot vērā Mālpils novada domes 2012. gada 26. septembra sēdes 

lēmumu Nr. 10/8 „Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam galīgās redakcijas atcelšanu” sadarbībā ar SIA „Nagla IF” ārējiem 
ekspertiem ir izstrādāta jauna Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 
2024. gadam 1. redakcija un vides pārskata projekta redakcija. Tika ņemti 
vērā VARAM ieteikumi, un jaunā 1. redakcija izstrādāta atbilstoši institūciju 
nosacījumiem un atzinumiem.  
Atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam 3.11. punktam „ja teritorijas 
plānojuma izstrādes laikā mainās plānošanas procesu reglamentējošie 



normatīvie akti, plānojums ir jāiesniedz atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem”, teritorijas plānojuma 1. redakcija sagatavota atbilstoši 
MK 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā kārtībā. 
 

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons) NOLEMJ: 
 

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
sagatavoto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam 
pirmo redakciju un Vides pārskata projektu MK noteikumu Nr. 711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” un MK noteikumu Nr. 157 „Kārtība kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteiktajā kārtībā. 

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012. gada 3. decembra 
līdz 2013. gada 11. janvārim. 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” un informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” paziņojumu par 
teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskas apspriešanas 
termiņiem, sanāksmes vietu un laiku, iespējām iepazīties ar 
plānošanas dokumentiem un iespējām iesniegt atsauksmes. 

4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 8. janvārī 
plkst. 17.30 Mālpils novada domes ēkas zālē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
2.stāvā.  

5. Rakstiskus atzinumus var iesniegt no 2012. gada  
3. decembra līdz 2013. gada 11. janvārim, fiziskām personām norādot 
vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, 
reģistrācijas datus un adresi, Mālpils novada domē, Nākotnes iela 1, 
Mālpils, LV2152, vai sūtot elektroniski dome@malpils.lv 

 
 
 

12/8. 
Par pašvaldības ceļu izmantošanu ražas novākšanas laikā. 

 
Saistībā ar Mālpils novada domē saņemtajām novada iedzīvotāju 

sūdzībām par kukurūzas novākšanas laikā sabojāto ceļa segumu posmā Eļmi 
– Sidgunda, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 

Uzdot izpildinstitūcijai izstrādāt vienošanos ar mežu izstrādātājiem un 
lauksaimnieciskās ražas novācējiem par ceļu izmantošanu un sakārtošanu 
pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

 
 
 

mailto:dome@malpils.lv


12/9. 
Par situāciju saistībā ar ūdens attīrīšanas iekārtām Sidgundā. 

 
Sakarā ar kritisko situāciju Sidgundas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 
pašvaldības SIA „Norma K” ir apzinājusi divus iespējamos sakārtošanas 
variantus: 
 
1. Sakārtot vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzliekot jaunu kompresoru 
(gaisa pūtēju), un izveidojot jaunu ūdens novadīšanas trasi, taču tas 
neatrisinās problēmas nākotnē, jo baseina betons ir uz sagrūšanas robežas. 
 
2. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atklātas projektu iesniegumu atlases 7. kārtu 3.4.1.1.aktivitātes 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000"" ietvaros. Piedalīšanās projektā ļautu uzstādīt pilnīgi jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Sidgundas ciemam, kā arī pilnībā atrisinātu 
iespējamās problēmas ar zemes īpašnieku SIA „Tovtra”. Lai sagatavotos 
projekta iesniegšanai, ir nepieciešami apmēram 7500,00 LVL. Kopējās 
projekta izmaksas paredzētas aptuveni 60 000,00 LVL.  
 
 

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
Uzdot PSIA NORMA K sagatavot nepieciešamo dokumentāciju ERAF 
projektu iesniegumu atlases 7. kārtas 3.4.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000". 
 
 
 

12/10. 
Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu PII „Māllēpīte”. 

 
Izskatot PII „Māllēpīte” vadītājas mutisko priekšlikumu ar lūgumu 

izveidot iestādē jaunu amata vienību Asistentu bērniem ar invaliditāti 
pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, dome, pamatojoties uz 
09.10.2012. MK noteikumiem Nr.695 „Kārtība, kādā piešķir un finansē 
asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. 
Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. 
Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot PII „Māllēpīte”  ar 2012.gada 1.novembri jaunu amata vienību 
Asistentu bērniem ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un 
pašaprūpes veikšanai, nosakot amatam 1likmi un darba algu 
1,189Ls/h. 

2. Papildināt Mālpils novada domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr.2 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikumu Nr.21 ar 
punktu Nr.11. 

3. Uzdot PII „Māllēpīte” vadītājai organizēt amata apraksta izstrādi, 
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 



Papildinājums Pielikumam Nr.21 
 

Nr. 
p. 
k. 

Amata 
nosaukums 

Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēnešalgu 

grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2012.gadam 

11. 

Asistents 
bērniem ar 
invaliditāti 

pārvietošanās 
atbalstam un 
pašaprūpes 
veikšanai 

1 
39.Sociālais 

darbs 
II 5 1 1,189Ls/h 

 
12/11. 

Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma ieskatīšanu.  

 
Mālpils novada domē 2012. gada 19.oktobrī saņemts VAS 

“Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. LV 40003192154, juridiskā adrese: 
K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV 1887, iesniegums, kurā tiek lūgts pārskatīt 
2011.gada 29.jūnija lēmumu Nr. 6/22 un pārņemt pašvaldības īpašumā 
dzīvojamās mājas „Šopas” neprivatizēto daļu – četrus dzīvokļa īpašumus 
(turpmāk tekstā – Īpašums), kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 
tiesības. 

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un atkārtoti izvērtējot iespēju 
pārņemt dzīvojamās mājas „Šopas” neprivatizēto daļu, kā arī visas 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, Dome konstatē, ka Īpašuma 
sastāvā esošā dzīvojamā māja sadalīta 6 dzīvokļu īpašumos, no kuriem 2 
dzīvokļu īpašumi ir privatizēti likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, bet 4 dzīvokļu īpašumi ir izīrēti un 
neprivatizēti. Saskaņā ar VAS „Privatizācijas aģentūra” sniegto informāciju 
dzīvojamās mājas „Šopas” valsts dzīvokļu īrniekiem un dzīvokļu īpašumu 
īpašniekiem ir lieli īres maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un 
pārvaldīšanas maksas parādi. Arī Īpašuma tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, 
tāpēc dzīvojamās mājas remontam, iespējams, vajadzīgi lieli 
kapitālieguldījumi. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas 
noteikumu 21.punkts nosaka, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās 
mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un 
neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un 
kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk — 
dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek 
nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru 
administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas 
neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā likuma 50.panta septītajā 
daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir 
panākta vienošanās ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada pašvaldību. 

Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts 
dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punkts 



nosaka, ka pašvaldība piedāvājumu par dzīvojamās mājas neprivatizētās 
daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no 
piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta valsts dzīvojamās 
mājas valdītājam. 

Dome, izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra” piedāvājumu un 
izvērtējot iespējas pārņemt pašvaldības īpašumā Īpašuma neprivatizēto daļu, 
atzina, ka šobrīd tas nebūtu lietderīgi, jo Īpašumā nepieciešams ieguldīt lielus 
līdzekļus. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz MK 30.07.2002. 

noteikumu Nr. 324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu 
pašvaldību īpašumā” 3.punktu, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
 

1. Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma „Šopas”, Mālpilī, 
Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0256, neprivatizēto daļu. 
 

2. Nepārņemt nekustamā īpašuma „Šopas”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastra Nr. 8074 003 0256, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
pienākumu. 

 
 
 

12/12. 
Par SIA „Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 29.10.2012. un 02.11.2012. saņemti SIA „Baltic Tatry 
Skydiver”, juridiskā adrese Medņu iela 1a, Rīga, LV – 1084, iesniegumi (reģ. 
Nr. 420 un 427) ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma 
„Upeslīči” turpmāko izmantošanu un lūgumu nemainīt nekustamā īpašuma 
plānoto atļauto izmantošanu. 
 
Nekustamajam īpašumam „Upeslīči” ir notikušas jau 8 izsoles un visas ir 
bijušas neveiksmīgas, lai gan interese par šo objektu ir bijusi. 
 
Pašvaldības SIA „Norma K” ir nepieciešams vēl kādu laiku izmantot 
nekustamajā īpašumā „Upeslīči” esošo noliktavu kā šķeldas glabātavu, kas ir 
apgrūtinājums šim īpašumam (palīgēkas lietojuma tiesība par labu 
pašvaldības SIA "Norma K" uz 5 gadiem) un acīmredzami samazina īpašuma 
vērtību. Ar laiku domāts šķeldas noliktavu pārvietot uz citu vietu, tādējādi 
paaugstinot šī objekta tirgus vērtību. 
 
Turpinās arī pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde, kas beigsies 2013. 
gada jūnijā. Spēkā esošajā Mālpils pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. 
gadam nekustamā īpašuma „Upeslīči” teritorijas plānotā atļautā izmantošana 
ir noteikta kā Satiksmes infrastruktūras apbūves teritorija. Sagatavotājā 
Mālpils novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam 1. redakcijā 
nekustamā īpašuma „Upeslīči” teritorija ir noteikta kā Publiskās apbūves 



teritorija. Lietderīgi būtu izvērtēt, vai nekustamā īpašuma „Upeslīči” teritorijas 
plānotā atļautā izmantošana pēc jaunā teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam galīgās apstiprināšanas sniegtu labākas iespējas pārdošanai par pēc 
iespējas augstāku cenu. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
 
Atlikt nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu līdz Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam 1. redakcijas galīgajai 
apstiprināšanai 2013. gadā. 
 

 
12/13. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu XIV Starptautiskajam masku tradīciju 
festivālam Mālpilī. 

 
Mālpils novada domē 21.11.2012. saņemts Mālpils kultūras centra 

direktores iesniegums (reģ. Nr. 481), ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt 
XIV Starptautisko masku tradīciju festivālu, kas notiek 2013. gada 8., 9. un 
10. februārī Mālpilī. Pasākumu rīko folkloras biedrība sadarbībā ar Mālpils 
kultūras centra folkloras kopu „Mālis”. Lai nodrošinātu festivāla norisi, 
nepieciešami 1000,00 LVL ārzemju grupu uzņemšanai, naktsmītnēm, 
ēdināšanai, piemiņas veltēm dalībniekiem, vides noformēšanai iekštelpās un 
ārā. 
 

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
1.Finansiāli atbalstīt XIV Starptautisko masku tradīciju festivālu 1000,00 LVL 
apmērā, līdzekļus paredzot 2013. gada Mālpils kultūras centra budžetā.  
 
2. Kultūras centra direktorei E. Priekulei iesniegt pasākuma izdevumu tāmi. 
 

 
12/14. 

 Par finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku atpūtas pasākuma 
nodrošināšanai. 

 
Mālpils novada domē 22.11.2012. saņemts pensionāru padomes 
priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt 300,00 LVL 
pensionāru Ziemassvētku atpūtas pasākumam š.g. 26. decembrī. 
 

 
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  

S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons), 



deputātei E. Saleniecei saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties  NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt finansējumu 300,00 LVL apmērā no atbalsta fonda pensionāru 
padomei Mālpils novada pensionāru Ziemassvēku atpūtas pasākuma 
nodrošināšanai. 

2. 2013. gadā finansējumu Mālpils novada pensionāru Ziemassvēku 
atpūtas pasākuma nodrošināšanai paredzēt Mālpils kultūras centra 
budžetā. 

 
 
 
 

12/15. 
Par Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza īstenotāja – 

„Kokneses fonda” aicinājumu Latvijas pašvaldībām. 

 
Mālpils novada domē 02.11.2012. saņemts Latvijas Politiski represēto 

apvienības un Likteņdārza īstenotāja –nodibinājuma „Kokneses fonds” 
vēstule (reģ. Nr. 832). 

Kopš 2008. gada Latvijas Politiski represēto apvienība un „Kokneses 
fonds” kopā ar tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju īsteno Likteņdārzu – vietu, kur 
neaizmirst Latvijas pagātni un smelt spēku nākotnei. Ik gadu politiski 
represētie no visas Latvijas dodas uz Likteņdārzu, lai stādītu kokus, vestu 
laukakmeņus amfiteātrim, piedalītos Likteņdārza draugu alejas izveidē, 
strādātu talkās, un aicina katru palīdzēt dārza īstenošanā, kas top kā dāvana 
Latvijai 100. dzimšanas dienā 2018. gadā.  

2013. gadā, turpinot iepriekšējos gados iesākto, plānota Likteņdārza 
centrālās daļas – amfiteātra – vidusdaļas izbūve. Amfiteātrī – aiz pelēkā 
akmens krāvuma - projekta autors ir paredzējis 38 Latvijas Ozolu godasardzi. 
Raugoties uz Latvijas pagājušā gadsimta vēsturi, kas ilgus gadus bijusi 
noklusēta, ar Ozolu godasardzi Fonds vēlētos iemūžināt Latvijas politiski 
represēto vārdus.  

Latvijas Politiski represēto apvienības un „Kokneses fonda” vārdā 
aicina Latvijas pašvaldības, kas jau kopš dārza pirmajiem tapšanas gadiem ir 
piedalījušās Likteņdārza īstenošanā, gan stādot kokus, gan arī atbalstot ar 
transportu, 2013. gadā ar ziedojumu 1 000 LVL par vienu Godasardzes ozolu 
atbalstīt šo iniciatīvu. Katra Godasardzes ozola finansēšanā aicina piedalīties 
vairākas pašvaldības, kā arī uzrunāt sava novada uzņēmējus. Katram 
Godasardzes ozolam paredzēts pievienot plāksnīti ar to pašvaldību un 
uzņēmēju vārdiem, kas piedalījušās ozola stāda finansēšanā, veltot to sava 
novada represētajiem. Ozolu godasardzes finansu līdzekļus plānots ieguldīt 
amfiteātra izbūvē 2013. gadā.  

 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  

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

 
Atbalstīt Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza 

īstenotāja –nodibinājuma „Kokneses fonds” iniciatīvu, piešķirot atbalstu 



100,00 LVL apmērā no atbalsta fonda, kā arī informējot novada uzņēmējus 
par iespēju piedalīties Likteņdārza Godasardzes ozola finansēšanā. 

 
 

12/16. 
Par finansiālu atbalstu dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveidei. 

 
Mālpils novada domē 20.11.2012. saņemts Carnikavas novada domes 

vēstule (reģ. Nr. 878) ar aicinājumu atbalstīt dzejnieka Ojāra Vācieša 
piemiņas vietas izveidi. 2013. gadā apritēs 80 gadi, kopš dzimis dzejnieks 
Ojārs Vācietis un 30 gadi kopš dzejnieks O. Vācietis ir aizgājis mūžībā un 
guldīts Carnikavas novada kapsētā, kur atdusas arī viņa dzīvesbiedre, 
dzejniece un atdzejotāja Ludmila Azarova. Diemžēl dzejnieka atdusas vieta 
joprojām nav pienācīgi sakopota.  

Sagaidot O. Vācieša 80. dzimšanas dienu, Carnikavas novada dome, 
O. Vācieša memoriālais muzejs un O. Vācieša biedrība kopā ar dzejnieka 
tuvākajiem radiniekiem rosina sakārtot O. Vācieša un L. Azarovas atdusas 
vietu, tādējādi izrādot cieņu dzejnieku nozīmīgajam veikumam dzīves laikā, 
vienlaicīgi radot estētiski sakārtotu vides ainavu ar kultūrvēsturisku nozīmi.  

Carnikavas novada dome ir apņēmusies virzīt un realizēt abu 
dzejnieku kapavietu sakārtošanu un ir gatava ieguldīt līdzekļus idejas 
īstenošanai. Projekta izmaksas tiek plānotas vairākos tūkstošos latu.  

Carnikavas novada dome lūdz izskatīt un izvērtēt šo ieceri un iespēju 
robežās 2013. gada pašvaldības budžetā paredzēt līdzfinansējumu dzejnieku 
O. Vācieša un L. Azarovas piemiņas vietas izveidei.  

 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 10. panta 1. punktu – Valsts un pašvaldību 
iestādēm, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētos 
gadījumos, ir aizliegts dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu un saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām”” 3. pantu „vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, 
kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju 
un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā 
paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
Neparedzēt 2013. gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumu dzejnieku  
O. Vācieša un L. Azarovas piemiņas vietas izveidei Carnikavas novada 
kapsētā. 

12/17. 
Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 

 Ziņo: A. Lielmežam 
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai, R. Jomertam, M. Ārentei 
 

1. Novada domē 21.11.2012. saņemts Mālpils kultūras centra 
direktores iesniegums (reģ.Nr.480) ar lūgumu atļaut rīkot Ziemassvētku 
tirdziņu šā gada 15. decembrī.  



Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
1.1 Atļaut Mālpils kultūras centra direktorei rīkot Ziemassvētku tirdziņu Mālpils 
kultūras centra telpās šā gada 15. decembrī. 
1.2. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa nolikumu (pielikumā). 
 
 
 2. Novada domē 26.11.2012. saņemts R.G. un V.B.P. iesniegums (reģ. Nr. 
494) par atļauju rīkot publisku pasākumu „Ziemassvētku andele ar 
jampadraci” 21.12.2012. plkst. 16.00 Mālpils centra laukumā, kā arī lūdz 
atļauju izmantot pašvaldības īpašumā esošo mūzikas aparatūru minētā 
pasākuma apskaņošanai. 
 

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
2.1. Atļaut R.G. un V.B.P. rīkot publisku pasākumu „Ziemassvētku andele ar 
jampadraci” 21.12.2012. Mālpils centra laukumā. 
2.2.Atļaut izmantot pašvaldības īpašumā esošo mūzikas aparatūru pasākuma 
apskaņošanā. 
 
 
 

12/18. 
Par A. J. iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē saņemts A.J., dzīv. „dzēsts”, iesniegums (reģ. 

Nr. 474) ar lūgumu atļaut veikt ģeoloģisko izpēti – 5 urbumus nekustamajā 
īpašumā „Lūsīši” (kadastra Nr. 8074 001 0481) un daļā nekustamā īpašumā 
„Lūši” (kadastra Nr. 8074 001 0080), zemes slāņojuma noteikšanai, lai lemtu 
par zemes gabalu nomu vai pirkšanu ar domu nākotnē šajos īpašumos 
izveidot aktīvās atpūtas centru.  
 
Dome konstatē, ka 28.12.2011. ir apstiprināti zemes nomas līgumi starp 
Mālpils novada domi un J.P. par nekustamo īpašumu „Lūsīši” (kadastra Nr. 
8074 001 0481) un nekustamo īpašumu „Lūši” (kadastra Nr. 8074 001 0080). 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
Atļaut A. J. veikt ģeoloģisko izpēti - 5 izpētes urbumus nekustamajā īpašumā 
„Lūsīši” (kadastra Nr. 8074 001 0481) un daļā nekustamā īpašumā „Lūši” 
(kadastra Nr. 8074 001 0080), zemes slāņojuma noteikšanai, izpēti 
saskaņojot ar zemes nomnieku J. P. 
 
 



 
12/19. 

Par Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas 
noteikumu apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusu 

izmantošanas noteikumu projektu, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas 
noteikumus (skatīt lietu 3-03.2). 
 
 

12/20. 
Par Mālpils novada domes 31.08.2011. domes lēmuma Nr. 9/4 „Par 

skolēnu pārvadājumiem”precizēšanu. 

   
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  

S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
1. Precizēt Mālpils novada domes 31.08.2011. domes lēmumu Nr. 9/4 „Par 

skolēnu pārvadājumiem” punktu 2., nosakot to šādā redakcijā:  
 
„2. Noteikt viena autobusa 1km pašizmaksu 0,30LVL (t/sk. PVN).” 

 
2. Papildināt Mālpils novada domes 31.08.2011. domes lēmumu Nr. 9/4 „Par 

skolēnu pārvadājumiem” ar punktu 3. šādā redakcijā: 
 
„3. Noteikt maksu par autobusa stāvēšanu 3.80 LVL/h (t.sk.PVN).” 

 
12/21. 

Par novada domes priekšsēdētāja vietnieces rīkojuma apstiprināšanu. 

 
2012.gada 12.novembrī novada domē saņemts Mālpils Kultūras centra 

vēsturiskā mantojuma saglabāšanas speciālistes iesniegums (reģ.Nr.452), 
kurā lūgts Mālpils novadā dzīvojošām politiski represētajām personām 
piešķirt vienreizēju pabalstu Valsts svētkos 18.novembrī. 

2012.gada 15.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece izdeva 
rīkojumu par vienreizēja svētku pabalsta piešķiršanu 25,00LVL apmērā 
Mālpils novadā deklarētajām politiski represētajām personām.  

 
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  

L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs,  
V. Mihelsons), deputātei S. Strausai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2012.gada 
15.novembra rīkojumu Nr.53-V. 



2. 2013. gadā paredzēt līdzekļus svētku pabalsta piešķiršanai politiski 
represētajām personām Valsts svētkos 18.novembrī Mālpils novada 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” budžetā. 

 
 

12/22. 
Par AS „GE Money Bank” piedāvājumu. 

 
Mālpils novada domē saņemts A/S „GE Money Bank” piedāvājums, 

ņemot vērā to, ka tiek izbeigts 2006. gada 8. martā starp Mālpils novada 
domi, PSIA „Norma K” un Ē.K. kā iznomātājiem un A/S „GE Money Bank” kā 
nomnieku noslēgtais līgums par telpu nomu Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 
iegādāties A/S „GE Money Bank” piederošos pamatlīdzekļus, kas atrodas 
bijušajās bankas norēķinu centra telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī, par LVL 
1500,00, t.sk. PVN. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī izvērtējot Mālpils novada iedzīvotāju 
sūdzības sakarā ar A/S „GE Money Bank” norēķinu centra slēgšanu Mālpilī, 
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
 
1. Piekrist iegādāties A/S „GE Money Bank” piederošos pamatlīdzekļus kas 
atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, par LVL 1500,00, t.sk. PVN, lai saglabātu 
telpu aprīkojumu ar iespēju telpās izveidot kredītiestāžu norēķinu centru, 
tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Mālpils novada iedzīvotājiem. 
 
2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesībām kredītiestādēm norēķinu grupas 
izveidošanai Mālpilī, Nākotnes ielā 1, izvietojot informāciju Mālpils novada 
domes mājas lapā www.malpils.lv un laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
 

 
12/23. 

Par paraksta tiesību noteikšanu 

 
Sakarā ar konta atvēršanu AS „SEB Banka”, dome, atklāti balsojot, ar 

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

1. Noteikt Mālpils novada domes  atvērtajam kontam A/S „SEB 
Banka”: 

 
1.1. pirmās paraksta tiesības Mālpils novada domes priekšsēdētājam 

Aleksandram Lielmežam, p.k.”dzēsts”;  
1.2. otrā paraksta tiesības Mālpils novada domes finanšu un 

ekonomikas daļas vadītājai Līvijai Mičulei, p.k. „dzēsts”. 
 
 
 
 

http://www.malpils.lv/


12/24. 
Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu kultūras centrā. 

 
Izskatot kultūras centra vadītājas mutisko priekšlikumu un 

pamatojoties uz MK 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 9 balsīm „par” (A. Apsītis,  
R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, 
A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

1. Izveidot kultūras centrā  ar 2012.gada 1.oktobri jaunu amata vienību Deju 
kopas vadītāja, nosakot amatam 1likmi un darba algu 3,14Ls/h. 
2. Papildināt Mālpils novada domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr.2 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikumu Nr.22 ar punktu 
Nr.28. 

 

Papildinājums Pielikumam Nr.22 

Nr. 
p. 
k. 

Amata 
nosaukums 

Slo
dz
e 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēneš-
algu 

grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2012.gadam 

Piezīmes 

28. 
Deju kopas 

vadītāja 
1 

33. Radošie 
darbi 

IB 7 1 3,14Ls/h 

Ne vairāk 
kā 35 

stundas 
mēnesī (uz 

3 
mēnešiem) 

 
 

12/25. 
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 9 balsīm 
„par” (A. Apsītis, R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, 
A. Hildebrante, A. Lielmežs, V. Mihelsons)  NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju 

(skatīt pielikumā). 
 

12/26. 
Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 

 
Lai novērtu kritisko situāciju Sidgundas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās, pašvaldības SIA „Norma K” vēlas pieteikties uz izsludināto Eiropas 



Reģionālās attīstības fonda atklātas projektu iesniegumu atlases 7. kārtu 
3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros. Piedalīšanās projektā ļautu 
uzstādīt pilnīgi jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Sidgundas ciemam, kā 
arī pilnībā atrisinātu iespējamās problēmas ar zemes īpašnieku SIA „Tovtra”. 
Lai sagatavotos projekta iesniegšanai, ir nepieciešami apmēram 7500,00 
LVL. Kopējās projekta izmaksas paredzētas aptuveni 60 000,00 LVL.  
 
Lai veiksmīgi varētu sagatavot projektu un piedalīties iepriekš minētajā 
projektā, kā arī  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 
tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 
kapitālsabiedrībās;  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt, 
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti 
palielināšanas noteikumi; 43.panta pirmās daļas 1.punktu, sabiedrības 
pamatkapitālu var palielināt, dalībniekam izdarot ieguldījumus sabiedrības 
pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu skaitu; 48.panta pirmās daļas 
9.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu; 

saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumu saturu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
2.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.panta 
pirmās daļas 7. un 9.punktu, Komerclikuma 152.pantu, 196.pantu, 197.pantu 
un 198.pantu, dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (A. Apsītis, R. Jomerts, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Lielmežs, 
V. Mihelsons)  NOLEMJ: 
  
 
1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216) 

pamatkapitālu par LVL 7 500,- (septiņi tūkstoši pieci simti Latvijas valsts 
lati), Mālpils novada domei izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un 
pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaistu. 

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanai 
LVL 7 500,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas „Izdevumi 
neparedzētajiem gadījumiem”. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 757 868,- 
(septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi 
Latvijas valsts lati) apmērā, kas sadalīts 757 868 daļās. 

4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus (Pielikums Nr.1) 



5. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un 
2.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 
„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 757868,0 (septiņi simti piecdesmit 
septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā. 
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 757868 (septiņi simti piecdesmit 
septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņās) daļās. Katras daļas vērtība 
ir 1 (viens) lats.” 

6. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju (Pielikums 
Nr. 2). 

7. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 
personas kods „dzēsts”, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar 
nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla 
izmaiņām un grozījumiem Statūtos. 

8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt 
pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas 
reģistrēšanu komercreģistra iestādē līdz 2012.gada 31.decembrim. 

9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2013.gada janvāra 
Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 

 


