
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.2 

P R O T O K O L S 
 
Mālpilī, Mālpils novadā       25.01.2012. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 
2. Par mērķdotāciju sadali izglītības programmām. 
3. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 
4. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
5. Par Sidgundas pamatskolas interešu izglītības programmu 2012.gadam 

apstiprināšanu. 
6. Par Sidgundas pamatskolas telpu nomas maksas noteikšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
8. Par Mālpils novada sociālo pakalpojumu attīstības modeļa 2010.-2016.gadam 

grozījumu apstiprināšanu. 
9. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
10. Par nekustamā īpašuma „Sidgunda 50.km” pārņemšanu. 
11. Par nekustamo īpašumu ūdenstornis un atdzelžošanas stacija Sidgundā 

iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu. 
12. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
13. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
15. Par apgrūtinājuma dibināšanu. 
16. Par Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanu. 
17. Par atbalstu Lestenes baznīcas atjaunošanai. 
18. Par administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 
19. Par Mālpils novada domes struktūru. 
20. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” 

apstiprināšanu. 
21. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

 
PAPILDINĀJUMI 
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils tautskola” un jauniešu 

apvienības projektam. 
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Lielmežam. 
25. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Bukovskim. 
26. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Višķerei. 
27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Kalniņai. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa 
 
Sēdē piedalās: 
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Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Edīte Saleniece, Māra Ārente, 
Agnese Hildebrante, Raimonds Tāle, Jānis Lauva, Andris Apsītis, Valts 
Mihelsons (1.-19.jaut., 22.jaut.), Valentīns Svikšs, Linards Ligeris (no 
6.jautājuma) 

 
Sēdes vadītājs Aleksandrs Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos jautājumus ar 

6 punktiem. Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (A.Lielmežs, L.Amerika, 
E.Saleniece, M.Ārente, R.Tāle, A.Hildebrante, J.Lauva, A.Apsītis, V.Svikšs, 
V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 6 (sešiem) punktiem šādā redakcijā: 
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils tautskola” un jauniešu 

apvienības projektam. 
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 
24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Lielmežam. 
25. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Bukovskim. 
26. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Višķerei. 
27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Kalniņai. 
 
 
 

2/1. 
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

 
 2011. gada 27.decembrī Mālpils novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.684) 
no SIA „Saulkalne S” VRN. 50003256461, juridiskā adrese Saulkalne. Salaspils l. t. 
Salaspils novads, LV2117, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu 
derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0043, 
zemes vienībā ar kadastra Nr. 8074 004 0044. 
 
LR 02.05.1996. likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 5.daļa nosaka, ka „vietējās 
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei” 
 

Dome, pamatojoties uz LR 02.05.1996. likumu "Par zemes dzīlēm" 4.panta 
5.daļu, saskaņā ar 06.09.2011. MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, 
19.12.2006. MK noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 
izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 
pasi”, 19.09.2006. MK noteikumu Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”, „Mālpils 
pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 2020.gadam”, un atklāti balsojot ar 10 balsīm 
„par” NOLEMJ: 
 

1. izsniegt SIA „Saulkalne S ” VRN. 50003256461 bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju Nr. 5 derīgo izrakteņu atradnē „Grīnvaldi” Mālpils novads 
kadastra Nr. 8074 004 0043, zemes vienībā ar kadastra Nr. 8074 004 0044. 

2. pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzradīt dokumentu kas apstiprina, ka 
samaksāta valsts nodeva par atļauju. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju 100 Ls apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes 
budžetā. 
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3. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā - papīra formā un elektroniski, ar kārtas 
skaitli Nr.05/12 

4. Saskaņot smilts - grants, smilts un aleirīta atradnes „Grīnvaldi” rekultivācijas 
veidu – par ūdenskrātuvi 

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

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

 
 

2/2. 
Par mērķdotāciju sadali izglītības programmām. 

 
Mālpils novada izglītības iestādēm izglītības programmu realizēšanai piešķirtā 

valsts budžeta mērķdotācija ir 596 247LVL, t.sk. vispārizglītojošo programmu realizācijai 
204 288LVL, interešu izglītības programmu realizēšanai piešķirtā valsts budžeta 
mērķdotācija ir 12 535LVL, Mālpils internātpamatskolai piešķirtā valsts budžeta 
mērķdotācija – 274 912LVL, Mālpils Profesionālai vidusskolai – 86 712LVL, pirmsskolas 
izglītības iestādei bērnu no piecu gadu vecuma apmācībai piešķirtā valsts budžeta 
mērķdotācija ir 17 800LVL. 

Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 
1.1. Mālpils vidusskolai – 19771LVL/mēnesī 
1.2. Sidgundas pamatskolai – 5765LVL/mēnesī 
1.3. Mālpils Profesionālai vidusskolai – 10839LVL/mēnesī 
1.4. Mālpils PII „Māllēpīte” – 2225LVL/mēnesī 
1.5. Mālpils internātpamatskolai – 34364LVL/mēnesī 

 
2. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai starp 
novada izglītības iestādēm sekojoši: 

2.1. Sidgundas pamatskolai – 220,25LVL/mēnesī 
2.2. Mālpils vidusskolai – 676,625LVL/mēnesī 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 360,375LVL/mēnesī 
2.4. Mālpils Profesionālai vidusskolai – 309,625LVL/mēnesī 

 
3. Piešķirt interešu izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta novadu 
izglītības iestādēm sekojoši: 
 3.1. Sidgundas pamatskolai 13,75LVL/mēnesī 
 3.2. Mālpils vidusskolai 42,375LVL/mēnesī 
 3.3. Mālpils internātpamatskolai 22,625LVL/mēnesī 
 3.4. Mālpils Profesionālajai vidusskolai 19,375LVL/mēnesī 
 
4. Piešķirt Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” bērnu no piecu gadu vecuma 
apmācībai no pašvaldības pamatbudžeta 120LVL/mēnesī. 
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2/3. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 

 
Dome, izskatot iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas, pamatojoties 

uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu un atklāti balsojot ar 10 balsīm ”par” NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot: 

1.1. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.2. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.3. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.4. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.5. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju.  
1.6. 1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju.  

 
 

2/4. 
Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 

 
2012.gada 16.janvārī novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.43), kurā lūgts 

atbrīvot bērnus no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. Ģimenei trūcīgās 
ģimenes statuss piešķirts līdz 2012.gada 29.februārim.  
 

Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Atbrīvot no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā līdz 

2012.gada 29.februārim. 
 
 

2/5. 
Par Sidgundas pamatskolas interešu 

 izglītības programmu 2012.gadam apstiprināšanu. 
 

Izskatot iesniegtās Sidgundas pamatskolas interešu izglītības programmas 
2012.gadam, dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Sidgundas pamatskolas interešu izglītības programmas 2012.gadam: 

 1.-4.klašu tautisko deju pulciņš 
 5.-9.klašu tautisko deju pulciņš 
 1.-6.klašu teātra pulciņš 
 Vokālais ansamblis 1.-4.klasei 
 Vokālais ansamblis 5.-9.klasei 
 Tūrisma pulciņš 
 Vispārējās fiziskās sagatavotības (sporta) pulciņš 1.-4.klasei 
 Vispārējās fiziskās sagatavotības (sporta) pulciņš 5.-9.klasei 
 Vizuālās mākslas pulciņš 
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2/6. 
Par Sidgundas pamatskolas telpu nomas maksas noteikšanu. 

 
Izskatot Sidgundas pamatskolas direktores 17.01.2012. iesniegumu (reģ.Nr.49), 

dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 
apakšpunktu, un atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Noteikt par Sidgundas pamatskolas telpu īstermiņa izmantošanu dažādu pasākumu 

rīkošanai sekojošu nomas maksu: 
1.1. Par sporta zāles izmantošanu – 7.00 Ls/stundā bez PVN 
1.2. Par 3.stāva zāles izmantošanu – 4.00 Ls/stundā bez PVN 
1.3. Par mājturības virtuves izmantošanu – 4.00Ls/stundā bez PVN 

2. Uzdot Sidgundas pamatskolas direktorei slēgt Nomas līgumus ar Nomniekiem par 
telpu izmantošanu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 27.09.2006. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr.15/13 
„Par telpu nomu Sidgundas pamatskolā. 

 
 
 

2/7. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
  Mālpils novada domē saņemti 11 politiski represēto personu iesniegumi ar 

lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadā.  
 

    LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otrā daļā  noteikts: 

  Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē 
ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo 
personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

  Mālpils novada domē saņemti šādi 1 personas iesniegums ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadā.   

 

  Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos noteikumus 
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  
vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 

 
Dome, ņemot vērā personu iesniegumus, pamatojoties uz LR likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu un atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” 
NOLEMJ: 
 
Piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 11 politiski 
represētām personām. 

 
Dome, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
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īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.1. un atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

  
1. Piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 5 mēnešiem 50% 
apmērā otrās grupas invalīdam. 

 
 

2/8. 
Par Mālpils novada sociālo pakalpojumu  

attīstības modeļa 2010.-2016.gadam grozījumu apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto Mālpils novada sociālo pakalpojumu attīstības modeļa 2010.-
2016.gadam grozījumu projektu, dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Mālpils novada sociālo pakalpojumu attīstības modeļa 2010.-

2016.gadam grozījumus. 
 
 

2/9. 
Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 
Izskatot iesniegto Sadarbības līguma projektu starp Mālpils novada domi un 

Nodarbinātības valsts aģentūru, kurā, lai nodrošinātu Mālpils novada iedzīvotājiem 
iespēju saņemt ar bezdarbnieka un darba meklētāja statusu saistītos Aģentūras 
pakalpojumus, plānots vienreiz mēnesī Aģentūras pakalpojumu sniegšanas vajadzībām 
izmantot Mālpils novada domes telpas, tehnisko aprīkojumu un transportu  Aģentūras 
darbinieka atvešanai un aizvešanai uz Siguldu,  

  dome atzīst, ka ir lietderīgi atbalstīt šādu ierosinājumu, kas veicinātu 
nodarbinātību pašvaldības iedzīvotājiem. 
 

Pamatojoties uz 19.07.1995. likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta trešo daļu, Mālpils novada dome atklāti 
balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Nodot Nodarbinātības valsts aģentūrai, reģ.nr.90001634668, bezatlīdzības 

lietošanā vienreiz mēnesī  kabinetu Nr.226, kas atrodas  Mālpils novada domes 
administratīvajā ēkā 2. stāvā, kā arī  vienu rakstāmgaldu, 2 krēslus, datortehniku 
un printeri. Pašvaldība nodrošina transportu darbinieka atvešanai un aizvešanai 
uz Siguldu. 

2. Pašvaldības manta nodota lietošanā ar mērķi nodrošināt Mālpils novada 
iedzīvotājiem iespēju saņemt ar bezdarbnieka un darba meklētāja statusu 
saistītos pakalpojumus. 

3. Pašvaldības manta tiek nodota lietošanā uz pakalpojumu sniegšanas laiku, bet 
ne  ilgāk kā uz pieciem gadiem. Pēc pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas manta 
jānodod atpakaļ pašvaldībai. 

4. Slēgt rakstisku vienošanos, paredzot mantas uzturēšanu, saglabāšanu un  
nodotās mantas atdošanas kārtību. 
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2/10. 
Par nekustamā īpašuma „Sidgunda 50.km” pārņemšanu. 

 
2011.gada 15.septembrī novada domē saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” 

vēstule (reģ.Nr.757), kurā lūgts izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „Sidgunda 
50.km” neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

2011.gada 28.septembrī novada domes komisija apsekoja nekustamā īpašuma 
„Sidgunda 50.km” neprivatizēto daļu – dzīvokļus Nr.1 un Nr.2. Komisijas slēdziens ir 
„Sakarā ar to, ka māja ir sliktā tehniskā stāvoklī un prasa ieguldīt lielus finansu 
līdzekļus, ieteikt domei nepārņemt dzīvojamās mājas „Sidgunda 50.km” neprivatizēto 
daļu dzīvokļus Nr.1 un Nr.2 pašvaldības īpašumā”. 

Dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma „Sidgunda 50.km” 

neprivatizēto daļu - dzīvokļus Nr.1 un Nr.2. 
 

 
 

2/11. 
Par nekustamo īpašumu ūdenstornis un 

 atdzelžošanas stacija Sidgundā iznomāšanu 
 un nomas maksas noteikšanu. 

 
1.  Izskatot 12.12.2011. saņemto SIA “Bite Latvija” iesniegumu (reģ.Nr.657), ar kuru 
sabiedrība lūdz iznomāt Sidgundas ciema ūdenstorņa, kas atrodas Zvaigžņu ielā 6, 
Sidgundā, daļu  un  10 kvm zemes mobilās bāzes stacijas izveidei,  

 
dome konstatē, ka pašvaldībai piederošais Sidgundas ciema ūdenstornis ir nodots 

lietošanā SIA „ Norma K” ar mērķi Sidgundas ciema iedzīvotāju dzeramā ūdens 
nodrošināšanai.  

SIA „ Norma K” neiebilst, ka daļa no ūdenstorņa tiek iznomāta SIA „Bite Latvija”   
antenu izvietošanai un  mobilās bāzes stacijas izveidei. 
 Lai arī ūdenstorņi nav paredzēti iznomāšanai citiem mērķiem, mobilās bāzes 
stacijas, kas jau ir izvietotas uz  Mālpils ciema ūdenstorņa un Mālpils katlu mājas 
skursteņa, netraucē inženierbūves pamatdarbībai. 

  
Dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  

14.punkta a) apakšpunktu un atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1.1. Nodot nomas lietošanā uz pieciem gadiem  SIA „Bite Latvija”  Sidgundas ciema 
ūdenstorņa, kas atrodas Zvaigžņu ielā 6, Sidgundā, daļu un 10 kvm zemes no 
zemesgabala, kadastra nr.8074 005 0527. 

1.2.Noteikt nomas maksu, ņemot vērā līdzīgu objektu nomas nosacījumus - 100.00 
LVL/ mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 
1.3. Par zemes nomu Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 
 
1.4. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu. 
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2.  Noklausoties izpilddirektora sniegto informāciju, dome konstatē, ka Mālpils 
pašvaldība 2006.gada 30.novembrī ir noslēgusi Līgumu par Mālpils un Sidgundas 
ciemu ūdenstorņu un atdzelžošanas staciju nomu, ar kuru SIA „ Norma K”  nomā  tika 
nodots sekojošs pašvaldības īpašums: 
„Pienotavas nogabals” - zemesgabals 0,52 ha  kopplatībā un uz tā esošās būves – 
atdzelžošanas stacija un ūdenstornis; 
Zvaigžņu iela 6, Sidgundā –  zemesgabals 0,03 ha kopplatībā un uz tā esošā  būve – 
ūdenstornis; 
Kroņu iela 10, Sidgundā – zemesgabals 0,23 ha  kopplatībā un uz tā esošā būve – 
atdzelžošanas stacija. Nomas maksa par visiem objektiem tika noteikta 40.00 LVL  
mēnesī. 

 26.01.2011. Mālpils novada dome pieņēma lēmumu  Nr.1/20, ar kuru SIA 
„Norma K”  bez atlīdzības, ieguldot pamatkapitālā,  tika nodots pašvaldības 
nekustamais īpašums  „Torņa iela 5”, kadastra nr. 8074 003 0251, sastāvošs no zemes 
vienības 0,4930 ha kopplatībā un būves –  ūdenstornis un atdzelžošanas stacija. 
(Bijušais „ Pienotavas nogabals” ) 

Līdz ar to 30.11.2006. noslēgtais nomas  līgums nav spēkā, jo daļai no iznomātā  
īpašuma nomnieks kļuvis par īpašnieku. 

 
Ņemot vērā to, ka SIA „ Norma K”  joprojām izmanto pašvaldības nekustamos 

īpašumus Zvaigžņu ielā 6 un Kroņu ielā 10, Sidgundā, Sidgundas  ciema iedzīvotāju 
dzeramā ūdens nodrošināšanai un pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas  14.punkta a) apakšpunktu, Mālpils novada dome atklāti balsojot ar 11 
balsīm „par” NOLEMJ: 
 
2.1. Nodot SIA „ Norma K” nomas lietošanā pašvaldības nekustamos īpašumus:  

- Zvaigžņu iela 6, Sidgundā – zemesgabalu  0,03 ha kopplatībā un uz tā esošo 
būvi – ūdenstorni; 

- Kroņu iela 10, Sidgundā –  zemesgabalu 0,23 ha  kopplatībā un uz tā esošo būvi 
– atdzelžošanas staciju. 

2.2. Noteikt nomas maksu gadā par katru objektu 1,5% no būves kadastrālās vērtības 
bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.3.  Par zemes nomu Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 
 
 

2/12. 
Par adreses piešķiršanu un  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
 

1 .Mālpils novada domē 2012. gada 17. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.47) SIA 
„Mālpils piensaimnieks” valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā viņš lūdz pašvaldību 
mainīt adreses daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Pienotavas māja Nr.2”, „Pienotavas 
māja Nr.3” un „Pienotavas māja Nr.4”. Dome, pamatojoties uz MK 2009. gada 03. 
novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un atklāti balsojot ar 
11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
 
1.1. Mainīt SIA „Mālpils Piensaimnieks”, reģ. Nr.40103083443, reģistrācijas adrese 

„Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, piederošā nekustamā īpašuma „Garkalnes 
iela 5”, dzīvojamajām mājām adreses, piešķirot:   

1.1.1. Dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0247 001, kas atrodas uz 
nekustamā īpašuma „Garkalnes iela 5” zemes 1,1218 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0247, adresi „Garkalnes iela 5”, Mālpils, Mālpils novads. 
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1.1.2. Dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0247 005, kas atrodas uz 
nekustamā īpašuma „Garkalnes iela 5” zemes 1,1218 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0247, adresi „Garkalnes iela 7”, Mālpils, Mālpils novads. 

1.1.3. Dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0247 003, kas atrodas uz 
nekustamā īpašuma „Garkalnes iela 5” zemes 1,1218 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0247, adresi „Garkalnes iela 9”, Mālpils, Mālpils novads. 

 
1.2. Mainīt SIA „Mālpils Piensaimnieks”, reģ. Nr.40103083443, reģistrācijas adrese 

„Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, piederošās dzīvojamās mājas „Garkalnes iela 5”, 
kadastra apzīmējums 8074 003 0247 001, telpu grupām adreses, piešķirot adresi:   

- telpu grupai 24,1 m2 platībā ar numuru 001 adresi – Garkalnes iela 5-1, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 28,7 m2 platībā ar numuru 002 adresi – Garkalnes iela 5-2, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 29,2 m2 platībā ar numuru 003 adresi – Garkalnes iela 5-3, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 24,1 m2 platībā ar numuru 004 adresi – Garkalnes iela 5-4, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 23,3 m2 platībā ar numuru 005 adresi – Garkalnes iela 5-5, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 29,3 m2 platībā ar numuru 006 adresi – Garkalnes iela 5-6, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 29,2 m2 platībā ar numuru 007 adresi – Garkalnes iela 5-7, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 23,4 m2 platībā ar numuru 008 adresi – Garkalnes iela 5-8, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
 

1.3. Mainīt SIA „Mālpils Piensaimnieks”, reģ. Nr.40103083443, reģistrācijas adrese 
„Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, piederošās dzīvojamās mājas „Garkalnes iela 7”, 
kadastra apzīmējums 8074 003 0247 005, telpu grupām adreses, piešķirot adresi:   

      - telpu grupai 47,2 m2 platībā ar numuru 001 adresi – Garkalnes iela 7-1, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 47,6 m2 platībā ar numuru 002 adresi – Garkalnes iela 7-2, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 41,4 m2 platībā ar numuru 003 adresi – Garkalnes iela 7-3, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 41,6 m2 platībā ar numuru 004 adresi – Garkalnes iela 7-4, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
 

1.4. Mainīt SIA „Mālpils Piensaimnieks”, reģ. Nr.40103083443, reģistrācijas adrese 
„Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, piederošās dzīvojamās mājas „Garkalnes 
iela 9”, kadastra apzīmējums 8074 003 0247 003, telpu grupām adreses, 
piešķirot adresi:   

- telpu grupai 42,2 m2 platībā ar numuru 001 adresi – Garkalnes iela 9-1, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 48,0 m2 platībā ar numuru 002 adresi – Garkalnes iela 9-2, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 48,0 m2 platībā ar numuru 003 adresi – Garkalnes iela 9-3, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 41,4 m2 platībā ar numuru 004 adresi – Garkalnes iela 9-4, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 41,9 m2 platībā ar numuru 005 adresi – Garkalnes iela 9-5, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
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- telpu grupai 47,2 m2 platībā ar numuru 006 adresi – Garkalnes iela 9-6, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 47,5 m2 platībā ar numuru 007 adresi – Garkalnes iela 9-7, 
  Mālpils, Mālpils novads. 
- telpu grupai 41,6 m2 platībā ar numuru 008 adresi – Garkalnes iela 9-8, 
  Mālpils, Mālpils novads. 

1.5. Mainīt SIA „Mālpils Piensaimnieks”, reģ. Nr.40103083443, reģistrācijas adrese 
„Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, piederošā nekustamā īpašuma „Garkalnes iela 5”, 
zemei  1,1218 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0247, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, piešķirot:  

- 0,8454 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101; 

- 0, 2764 ha platībā – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701.  
 
 

2. Pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
  
2.1. Mainīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, pastāvīgā lietošanā piešķirtā nekustamā   
īpašuma „Kapsēta”, 12,45 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0410, sastāvoša 
no   divām zemes vienībām 11,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0410 
un 1,45    ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0410, nosaukumu uz Klusā    
iela 1, Mālpils, Mālpils novads. 

2.2. Piešķirt Mālpils novada domei, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, valdījumā esošajai būvei – jaunā kapliča, 
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Klusā iela 1”, zemes vienības 11,00 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0410, adresi Klusā iela 1, Mālpils, 
Mālpils novads. 

2.3. Piešķirt Mālpils novada domei, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas adrese     
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, valdījumā esošajai būvei – vecā kapliča,     
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Klusā iela 1”, zemes vienības 1,45 ha     
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0819, adresi Klusā iela 3, Mālpils,     
Mālpils novads. 

 
 

2/13. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2012. gada 09. janvārī saņemts iesniegums, kurā lūdz 

atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Ankoriņi”. Dome, pamatojoties uz 1997.gada 
27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto 
Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Ankoriņi”, atdalot: 
 
1.1. zemes vienību 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0432.         
1.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 
1.3. Atdalītajai zemes vienībai 5,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0432 
       piešķirt nosaukumu „Lavandas”, Mālpils novads; 
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1.4. zemes vienību 23,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0431.         
1.5. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 
1.6. Atdalītajai zemes vienībai 23,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0431 

piešķirt nosaukumu „Elianda”, Mālpils novads.  
    
1.7. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 003 0430 un uz tā esošajam 
mājīpašumam, saglabāt adresi „Lejas Ankoriņi”, Mālpils novads un piešķirto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods - 0101. 
   

2. 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 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
 
2. Sadalīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piederošo nekustamo īpašumu „Enerģētikas 
iela 3”, kadastra Nr. 8074 003 0278, sastāvošu no divām zemes vienībām 11,9 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0278 un uz tā atrodošajām katlu mājas būvēm 
un 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0870, atdalot: 
 
2.1.  Zemes vienību 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0870. 
2.2. Zemes vienībai 1,03ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0870 noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve, kods – 1001. 

2.3. Zemes vienībai 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0870 piešķirt 
adresi „Ķiršu iela 18”, Mālpils, Mālpils novads. 

 
2.4. No pirmā zemes gabala 11,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0278: 
  2.4.1. zemes vienību 0,82 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.    

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

 
2.5. zemes vienību 10,23 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  
2.6. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
  
 

 
2/14. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
 

Mālpils novada domē 12.01.2012. reģistrēts (reģ. Nr.32) Valsts zemes dienesta 
Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/138 par zemes vienību „Čušļi”, par kuru 
līdz 2011. gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Dome, pamatojoties uz likuma „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.pantu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. 
pantu, MK Noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes līguma 
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noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu un atklāti balsojot ar 
11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Čušļi” zemi 

5,96 ha kopplatībā.   
2.  Piedāvāt laika posmā līdz 2012. gada 1. septembrim slēgt zemes nomas līgumu ar 

Mālpils novada domi par zemes 5,96 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 006 0201, 
iznomāšanu. Ja laika posmā līdz 2012. gada 1. septembrim netiks noslēgts zemes 
nomas līgums, zemes vienība 5,96 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 006 0201, tiks 
ieskaitīta Valsts rezerves zemes fondā.    

 
 
 

2/15. 
Par apgrūtinājuma dibināšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 13. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.41) iesniegums 

no SIA „Baltic Tatry Skydiver” direktora, kurā viņš lūdz pašvaldību dibināt apgrūtinājumu 
– ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Gaiļurgas 1” par labu nekustamajam īpašumam 
„Finists”. Nekustamā īpašuma „Finists” zemes vienībai 7,3 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 001 0322 nav nodrošināta piekļuve no valsts vai pašvaldības ceļa. 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Gaiļurgas 1” nav nostiprināts Zemesgrāmatā. 
Dome, pamatojoties uz LR Civillikuma apakšnodaļas „Reālservitūti” un atklāti balsojot ar 
11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Nekustamajā īpašumā „Gaiļurgas 1”, 3,8 ha kopplatībā, dibināt apgrūtinājumu – 

ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam „Finists” kadastra Nr.8074 001 0320. 
Servitūta ceļa platums 4.5 m un garums 0,23 km, kas izvietots gar robežlīniju ar 
nekustamo īpašumu zemes vienībām „Ozoli”, kadastra apzīmējums 8074 001 0319, 
„Upeslīči”, kadastra apzīmējums 8074 001 0323 un „Finists”, kadastra apzīmējums 
8074 001 0322. 
 

 
2/16. 

Par Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanu. 
 

Mālpils kapsētas vecā kapliča (pašvaldības īpašums) pieder pie Mālpils novada 
senākajām ēkām, kas saglabājušās līdz mūsdienām un kas celta 18. gs. otrajā pusē. 
Arhitekte – restauratore I.Heinrihsone Mālpils veco kapliču novērtē kā interesantu 
objektu, īpaši tās tornīša jumtu rokoko stilā, kur vērojams lauku amatnieka darbs, 
saglabājies skārda klājums ar kaltajām naglām, dekoratīvs krusts un citas interesantas 
detaļas. Jumta korē atrodas zvans, kas liets 1775.gadā. Šobrīd kapličas 
būvkonstrukcijas sliktā stāvokļa dēļ ir bīstami to pilnvērtīgi izmantot. Kapliča nav 
pieejama apskatei, tajā atrodas daudzas saimniecības lietas, tā laika gaitā pārvērtusies 
par noliktavu.  
Laikā no 2009. gada līdz 2011. gadam ar pašvaldības atbalstu iedzīvotāju iniciatīvas 
grupa „Par sakoptu kapsētu” un biedrība īstenoja nelielus projektus (piesaistot 
Nīderlandes KNHM fonda un Kultūrkapitāla fonda finansējumus) tūlītējiem vecās 
kapličas glābšanas darbiem un jumta tehniskā stāvokļa uzlabojumiem. Tāpat ir veikta 
nopietna ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, uzmērīšana un izstrādāti priekšlikumi 
kopējiem kapličas renovācijas darbiem. Biedrības pieaicināts speciālists sastādīja 
plānoto renovācijas darbu tāmi, kas paredz 18 000 Ls izdevumus. 
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Ja veco kapliču atjaunos, pirmkārt, būs saglabāta interesanta kultūrvēsturiska ēka, 
viena no senākajām 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. 
Lai saglabātu unikālo kultūrvēsturisko ēku, nepieciešams veikt renovācijas darbus. 
Šobrīd ir lieliska iespēja sagatavot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta 
administrētajam ELFLA programmas LEADER projektu konkursam, kas varētu 
norisināties šī gada septembrī (atbalsta gadījumā darbi būtu veicami 2013. gada 
vasarā, pašvaldības līdzfinansējums sastādītu 25% no kopējās attiecināmo izdevumu 
summas). Lai to varētu izdarīt, vispirms jāveic sekojoši darbi: 

1. Aktualizēt vecās kapličas inventarizācijas lietu, jo zemesgrāmatā tā nav 
pieminēta.  

2. Sagatavot projekta pieteikumu un iesniegt LEADER programmai. 
3. Ja projektu plānots iesniegt LEADER programmā, līdz š.g. augustam veikt cenu 

aptauju (vismaz trīs piedāvājumi) vienkāršotas renovācijas darbiem 2013. gada 
vasarā. 

4. Paredzēt 2013. gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu 25% apmērā no 
kopējās attiecināmo izdevumu summas. 

 
Dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Uzdot Būvvaldei sagatavot nepieciešamos dokumentus kapličas ierakstīšanai 

Zemesgrāmatā. 
2. Sagatavot projekta pieteikumu LEADER programmai kapličas atjaunošanai. 
3. Projekta realizācijai nodrošināt nepieciešamo priekšfinansējumu un 

līdzfinansējumu līdz 25%. 
 

 
 

2/17. 
Par atbalstu Lestenes baznīcas atjaunošanai. 

 
2012.gada 3.janvārī novada domē saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 

vēstule (reģ.Nr.4), kurā pašvaldības aicinātas atbalstīt Lestenes baznīcas interjera 
atjaunošanas darbu veikšanu un izskatīt iespēju par finanšu līdzekļu piešķiršanu šim 
mērķim. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 10.panta pirmo daļu –  
 „10. pants. Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu  
 
(1) Valsts un pašvaldību iestādēm, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos 
īpaši paredzētus gadījumus, ir aizliegts dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu.” 
 

Dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Informēt pašvaldības iedzīvotājus un aicināt ziedot. 
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2/18. 
Par administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 

 
2011.gada 28. decembra novada domes sēdē Nr.14 tika pieņemts lēmums 

izsludināt pieteikšanos uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja un divām 
administratīvās komisijas locekļa amatu vakancēm. Līdz noteiktajam termiņam novada 
domē saņemti divi pieteikumi. 2012.gada 9.janvārī saņemts pieteikums (reģ.Nr.33) uz 
administratīvās komisijas locekļa amatu. 2012.gada 11.janvārī saņemts pieteikums 
(reģ.Nr.35) uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu. 19.01.2012. tika 
atsaukts pieteikums uz administratīvās komisijas locekļa amatu. 

 
Dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un atklāti balsojot ar 10 balsīm 
„par” un vienam deputātam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
1. Papildināt Administratīvo lietu komisijas sastāvu ar: 

1.1. MĀRU STRAZDIŅU, ar 2012.gada 1.februāri. 
1.2. VALTU MIHELSONU, ar 2012.gada 1.februāri. 

2. Iecelt MĀRU STRAZDIŅU par Mālpils novada administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāju ar 2012.gada 1.februāri. 

3. Iecelt VALTU MIHELSONU par Mālpils administratīvo lietu komisijas locekli ar 
2012.gada 1.februāri. 

4. Atļaut Valtam Mihelsonam savienot novada domes sporta kompleksa vadītāja amatu 
ar administratīvo lietu komisijas locekļa amatu. 

5. Atļaut Valtam Mihelsonam savienot novada domes administratīvo lietu komisijas 
locekļa amatu ar sekojošiem amatiem: 
5.1. Mālpils novada domes deputāta amatu; 
5.2. Mālpils sporta kompleksa vadītāja amatu; 
5.3. SIA „VSJ” valdes priekšsēdētāja amatu; 
5.4. biedrības „Mālpils sporta klubs” valdes priekšsēdētāja amatu. 

 
 
 

2/19. 
Par Mālpils novada domes struktūru. 

 
2011.gada 30. novembra novada domes sēdē Nr.13 tika pieņemts lēmums 

izvērtēt amatu skaitu un noslogotību un veikt nepieciešamos optimizācijas pasākumus. 
2011.gada 23.novembrī novada domē saņemts Mālpils bibliotēkas vadītājas 

iesniegums (reģ.Nr.626), kurā lūgts rast iespēju bibliotēkai 2012.gadā piešķirt otru 
bibliotekāro darbinieku ar profesionālo bibliotekāra izglītību. 22.12.2011. ATZINUMĀ par 
Mālpils novada bibliotēku 9.punktā norādīts ņemot vērā darba apjomu, rast iespēju 
palielināt bibliotēkas štatu. No 2010.gada 1.marta Mālpils bibliotēkā klientu 
apkalpošanas pienākumus pie datoriem veic vēsturiskā mantojuma speciāliste, kurai 
nav bibliotekāra izglītība. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi Mālpils novada bibliotēkas štatu 
papildināt ar amata vienību – bibliotekārs 0,5 slodzes un izsludināt pieteikšanos.  

Ir pārskatīti arī kultūrvides speciālistes amata pienākumi un noslodze. Amatu 
savienošanas kārtībā avīzes redaktores darba pienākumus veic Mālpils 
internātpamatskolas direktores vietniece informātikas jautājumos. 
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Dome atzīst, ka būtu lietderīgi veikt optimizācijas pasākumus un pašvaldības 
budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu un avīzes redaktores darba pienākumus uzdot 
veikt kultūrvides speciālistei.  

2012.gada 23.janvārī saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores  
iesniegums (reģ.Nr.56), kurā izveidot jaunu amata vietu Laborants ēdienu 
gatavošanas laboratorijā.  

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” un vienam deputātam saskaņā ar likumu 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 

 
1. Izveidot jaunu amata vietu Mālpils novada bibliotēkā bibliotekārs no 2012.gada 

1.marta, nosakot 0,5 slodzes. 
2. Izveidot jaunu amata vietu Mālpils Profesionālajā vidusskolā Laborants ēdienu 

gatavošanas laboratorijā no 2012.gada 1.februāra, nosakot 1,0 darba slodzi. 
3. Likvidēt amata vietu Avīzes redaktore ar 2012.gada 29. februāri. 
4. Avīzes redaktores pienākumus uzdot veikt kultūrvides speciālistei, izstrādājot jaunu 

amata aprakstu. 
5. Uzdot izpildinstitūcijai turpināt izvērtēt amata vietas un darbinieku noslodzi, atbilstoši 

pieejamajiem finanšu resursiem un optimālai un lietderīgai noslodzei, izpildot 
pašvaldību funkcijas. 

 
 

2/20. 
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils 

 novada domes budžetu 2012.gadam” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.2 projektu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.pantu, dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 

2012.gadam”. 
 
 

2/21. 
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 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”; 
- Sidgundas pamatskolai; 
- Mālpils vidusskolai; 
- Mālpils vidusskolas neklātienes nodaļai. 
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2/22. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības 
 „Mālpils tautskola” un jauniešu apvienības projektam. 

 
Mālpils jauniešu apvienība/biedrība „Mālpils tautskola” sadarbībā ar Francijas 

jauniešu apvienību Clermont Ferrand pilsētā gatavo projekta pieteikumu jauniešu grupu 
apmaiņai 2012. un 2013.gadā.  Saskaņā ar programmas „Jaunatne” noteikumiem ir 
nepieciešams līdzfinansējums 30% apmērā ceļa izdevumiem. Pārējās izmaksas sedz 
programma „Jaunatne”. Katras valsts jauniešu grupā ir 12 dalībnieki, t.sk. 2 grupas 
vadītāji. 

Projekts tiks iesniegts 1.februārī, rezultāti būs zināmi aprīlī. Projekta 
atbalstīšanas gadījumā ir jāveic ceļojuma dokumentu iegāde, un pēc projekta 
īstenošanas uzņemošā puse (Francija) atmaksā 70% no ceļa izdevumiem saskaņā ar 
iesniegtajiem dokumentiem (biļetes, rēķini). Konkrētā summa atkarīga no biļešu cenas 
to iegādes brīdī.  Balstoties uz līdzšinējo informāciju, nepieciešamais  līdzfinansējuma 
apjoms ir  līdz 900 LVL (aviobiļetes Rīga-Liona un vilciens Liona- Clermont Ferrand). 
 

Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 30% apmērā no 

ceļa izdevumiem 12 projekta dalībniekiem. 
 
 

 
2/23. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 
 novada domes priekšsēdētāja vietniecei. 

 
 

2012.gada 25.janvārī novada domē saņemts priekšsēdētāja vietnieces 
iesniegums (reģ.Nr.62), kurā lūgts piešķirt daļēju ikgadējo atvaļinājumu, dome atklāti 
balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei daļēju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

14. kalendārās dienas par darba laiku no 2009.gada 31.decembrim līdz 2010.gada 
30.decembrim 2 kalendārās nedēļas no 2012.gada 25.janvāra līdz 7.februārim. 

 
 

2/24. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Lielmežam. 

 
Izskatot novada domē saņemto iesniegumu no domes priekšsēdētāja, par atļauju 

savienot amatus, dome pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 8.1 panta piekto daļu un atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” un 
vienam deputātam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Aleksandram Lielmežam savienot novada domes priekšsēdētāja amatu ar 

sekojošiem amatiem Mālpils novada domē: 
1.1. Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu; 
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1.2. Ārkārtējo situāciju operatīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu 
pildīšanu; 

1.3. Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu; 
1.4. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu. 

 
 
 

2/25. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Bukovskim. 

 
Izskatot novada domē saņemto iesniegumu no domes izpilddirektora par atļauju 

savienot amatus, dome pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 8.1 panta piekto daļu un atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Agrim Bukovskim savienot novada domes izpilddirektora amatu ar sekojošiem 

amatiem Mālpils novada domē: 
1.1. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu; 
1.2. Ārkārtējo situāciju operatīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanu; 
1.3. Mantas vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu; 
1.4. Objektu apsekošanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu; 

 
 
 

2/26. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Višķerei. 

 
Izskatot novada domē saņemto iesniegumu no Bāriņtiesas priekšsēdētājas par 

atļauju savienot amatus, dome pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piekto daļu un atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Annai Višķerei savienot Mālpils novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar 

sekojošiem amatiem Mālpils novada domē: 
1.1. jurista amata pienākumu pildīšanu; 
1.2. dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanu; 
1.3. administratīvo lietu komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
1.4. vēlēšanu komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
1.5. mantas vērtēšanas komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
1.6. licencēšanas komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu. 

2. Atļaut Annai Višķerei savienot Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces amatu ar sekojošiem amatiem Mālpils novada domē: 

2.1. jurista amata pienākumu pildīšanu; 
2.2. bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanu; 
2.3. administratīvo lietu komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
2.4. vēlēšanu komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
2.5. mantas vērtēšanas komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu; 
2.6. licencēšanas komisijas locekles amata pienākumu pildīšanu. 
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2/26. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Kalniņai. 

 
Izskatot novada domē saņemto iesniegumu no Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

Viktorijas Kalniņas par atļauju savienot amatus, dome pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piekto daļu un 
atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Viktorijai Kalniņai savienot Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
amatu ar: 
 1.1. bāriņtiesas sekretāres amata pienākumu pildīšanu; 
 1.2. jurista palīga amata pienākumu pildīšanu. 
 
 
 


