
 
MĀLPILS NOVADA DOMES 

SĒDES Nr.3 
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā       29.02.2012. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
1. Par I.K „Beata-Marija” iesnieguma izskatīšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
3. Par Mālpils pagasta padomes 2004.gada 10.marta sēdes Nr.6 lēmuma Nr.6/4 

punkta 2 precizēšanu. 
4. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
6. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam galīgās redakcijas 

nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 
7. Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma no 2012.līdz 2023.gadam pirmās 

redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. 
8. Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma turpmāko izstrādi. 
9. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. 
10. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mālpils 

novadā” apstiprināšanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” 

apstiprināšanu. 
12. Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu P/A „Mālpils sociālais 

dienests”. 
13. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu. 
14. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. 
15. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” nolikuma un pieteikuma veidlapas 

apstiprināšanu. 
16. Par izstāšanos no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas. 
17. Par akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” gada noslēguma sarīkojumu Mālpilī. 
18. Par SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu apstiprināšanu. 
19. Par vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizāciju. 
20. Par ceļu fondu 2012.gadam. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika (1.-10.jaut.), Edīte 

Saleniece (1.-10.jaut.), Jānis Lauva (1.-10.jaut.), Linards Ligeris, Valentīns 
Svikšs, Māra Ārente, Andris Apsītis, Valts Mihelsons (10.-20.jaut.) 
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3/1. 

Par I.K „Beata-Marija” iesnieguma izskatīšanu. 
 

Mālpils novada domē 2012. gada 08. februārī reģistrēts I.K. „Beata-Marija” 
iesniegums(reģ.Nr.790), kurā viņš lūdz domi anulēt Mālpils novada domes 2011. gada 
31. augusta sēdes Nr.9 lēmumu Nr. 9/9 „Par adreses piešķiršanu”, kurā pēc I.K. 
„Beata-Marija” iesnieguma tika piešķirtas adreses nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 
3” telpu grupām, saskaņā ar MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” punktu 2.11.” Adresācijas objekts ir: telpu grupa.” un 
punktu 23. „Numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas 
īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju.”. 
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Jautājuma izskatīšanu atlikt, līdz brīdim, kad I.K „Beata-Marija” un S.Pālēna 
pašvaldībā iesniegs Valsts Zemes Dienesta skaidrojumu. 

 
 
 

3/2. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta 
teritorija plānojumu, dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

  
1. Mainīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas 

adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamajam īpašumam 
„Nākotnes iela 8”, 0,5229 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0300, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, nosakot tos: 

a. 0,5129 ha platībā – komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801; 
b. 0,01 ha platībā - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
      maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
      ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
      attīrīšanas būvju apbūve, kods – 1201. 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam „Liepsalas”, 17,83 ha kopplatībā, kadastra Nr. 
8074 006 0113, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, nosakot tos: 

2.1.  zemes vienībai 3,97 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0112: 
a. 3,96 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
      lauksaimniecība, kods – 0101; 
b. 0,01 ha platībā - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
      maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
      ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
      attīrīšanas būvju apbūve, kods – 1201. 

2.2.  zemes vienībai 8,28 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0113 - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

2.3. zemes vienībai 5,58 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0114 - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

 
3. Mainīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamajam īpašumam „Jaunčušļi”, 
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3/3. 
Par Mālpils pagasta padomes 2004.gada 10.marta 
 sēdes Nr.6 lēmuma nr.6/4 punkta 2 precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 09. februārī reģistrēts (reģ. Nr.119) VZD 

Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04.1-R/685 „Par adreses precizēšanu”, kurā 
norādīts, ka Mālpils pagasta padomes 2004. gada 10. marta sēdes Nr.6 lēmums 
Nr.6/4 „Par juridiskās adreses piešķiršanu”, punkts 2 ir pretrunā ar MK 2009. gada 3. 
novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punktu un 6.2. 
apakšpunktu. Dome, pamatojoties uz MK 2009. gada 3. novembra noteikumiem 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
Precizēt Mālpils pagasta padomes 2004. gada 10. marta sēdes Nr. 6 lēmuma Nr.6/4 
„Par juridiskās adreses piešķiršanu” punktu 2, izsakot to šādā redakcijā: 
 

Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunandriņi” atdalītajiem zemes gabaliem 5,2 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0429 un 12,7 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 001 0303, nosaukumu „Rēķi”, Mālpils novads. 
 

 
3/4. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
 

1. Mālpils novada domē 2012. gada 31. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.72)  
iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Kastaņi”. 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 9 
balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Kastaņi”, 32,1 ha kopplatībā, kadastra Nr. 

8074 001 0362, atdalot zemes vienību 8,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
001 0361. 

2. Atdalītajai zemes vienībai 8,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0361 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201. 

3. Atdalītajai zemes vienībai 8,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0361 
piešķirt nosaukumu „Ildzes”, Mālpils novads.    

4. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 001 0362, sastāvoša no vienas 
zemes vienības 23,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0362 un uz tā   
esošajām būvēm, saglabāt adresi „Kalna Kastaņi”, Mālpils novads un piešķirtos     
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

     - 20,1 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101; 

     - 3,1 ha platībā – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods-1003.  
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2. Mālpils novada domē 2012. gada 21. februārī reģistrēts iesniegums, kurā 
viņš atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Viteskalns”. 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 9 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Viteskalns”, 18,1 ha kopplatībā, kadastra Nr. 

8074 006 0065, atdalot zemes vienību 9,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
006 0066. 

2. Atdalītajai zemes vienībai 9,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0066  
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 

3. Atdalītajai zemes vienībai 9,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0066    
piešķirt nosaukumu „Veikuri”, Mālpils novads.    

4. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 006 0065, sastāvoša no vienas 
zemes vienības 8,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0065 un uz tā   
esošajam mājīpašumam, saglabāt adresi „Viteskalns”, Vite, Mālpils novads un    
piešķirtos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

     - 8,5 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
       kods – 0101; 
     - 0,4 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods-0601.  

 
3. Mālpils novada domē 2012. gada 24. februārī reģistrēts (reģ. Nr.98) 

iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kniediņi - 1”. 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 9 
balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kniediņi-1”, 26,3 ha kopplatībā, kadastra Nr. 

8074 004 0019, atdalot zemes vienību 10,8ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
004 0020. 

2. Atdalītajai zemes vienībai 10,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0020 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā 

    darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201. 
3. Atdalītajai zemes vienībai 10,8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0020  

piešķirt nosaukumu „Atnesīši”, Mālpils novads.    
4. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 004 0019, sastāvoša no vienas 

zemes vienības 15,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0019, saglabāt 
nosaukumu „Kniediņi-1”, Mālpils novads un piešķirto nekustamā īpašuma   
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība,    kods – 0101. 

 
 

3/5. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemti iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu 2012.gadā  no 9 personām. 

 Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests iesniegumos 
minētajās saimniecībās nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās 
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zemes platības, kā arī, nav ziņu par zemes izmantošanu saimnieciskā darbībā. PMLP 
Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas apstiprina Daiļa Veica sniegto informāciju, ka ģimenē 
ir trīs nepilngadīgi bērni. Personu iesniegumos uzrādītās ziņas par invaliditāti 
apstiprina tiem pievienotie un pašvaldības rīcībā esošie dokumenti. 

     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. 

20.06.2006.Ministru kabineta Noteikumu nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība” punktos 33 un 35. noteikts, ka 50% apmērā 
tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir politiski represētām personām, ja tās iesniegumu 
par atvieglojumu un paredzētos dokumentus pašvaldībā iesniedz līdz taksācijas gada 
1.februārim. Ja iesniegums iesniegts līdz taksācijas gada 30.jūnijam, nodokļa 
atvieglojums piemērojams ar taksācijas gada otro pusi. 

  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  iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  
kārtību. 

 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
1. Atbilstoši LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta otrai daļai 

piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 3 politiski 
represētajām personām. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
2. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 

Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.2.1., piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
50% apmērā trīs otrās grupas invalīdiem.    

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
3. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 

Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.1.1., piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
70 % apmērā diviem pirmās grupas invalīdiem.    

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
4. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 

Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.2.4., piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā 
vienai personai. 
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3/6. 
Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam galīgās 

redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinumu saņemšanai  
 

Atbilstoši Mālpils novada domes 26.10.2011. lēmumam „Par Mālpils novada 
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai 
apspriešanai” (protokols Nr.12/5)no 2011.gada 8.novembra līdz 2011.gada 6. 
decembrim tika organizēta Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 
2018.gadam publiskā apspriešana. 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1. Nodot Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam galīgo 

redakciju Rīgas plānošanas reģionam, atzinumu saņemšanai.  
2. Publicēt paziņojumu „Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 

2018.gadam galīgās redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam, atzinumu 
saņemšanai” pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un laikrakstā „Mālpils Vēstis”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim. 
 

 
 

3/7. 
Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma no 2012.līdz 2023.gadam pirmās 

redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. 
 

Izskatīts Mālpils novada pašvaldības teritorijas plānotājas priekšlikums un 
izstrādātāju iesniegtie plānojuma materiāli par novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 

Pamatojoties uz MK 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36. un 38.punktu un MK 2004.gada 
23.marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 10. un 12. punktiem  
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Nodot Mālpils novada teritorijas plānojuma no 2012.līdz 2023.gadam pirmo 
redakciju un Vides pārskatu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
Sabiedriskās apspriešanas termiņu noteikt no 2012.gada 13.marta līdz 2012.gada 
24.aprīlim 

2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme un tikšanās ar interesentiem notiks 
2012.gada 11.aprīlī plkst. 17.30 Mālpils domes ēkas zālē (Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
2.stāvā) 

3. Publicēt paziņojumu par Mālpils novada teritorijas plānojuma no 2012.līdz 
2023.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” , laikrakstā „Rīgas apriņķa avīze”, novada laikrakstā 
un ievietot pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. Informāciju izvietot novadā 
publiski pieejamās vietās. 
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3/8. 
Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma turpmāko izstrādi. 

 
Atbilstoši 3.10.2011. "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" pārejas 

noteikumu 8.punktu, kas nosaka, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums vai teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādes 
procesā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu, kurā norāda normatīvos aktus, saskaņā 
ar kuriem tās teritorijas plānojuma vai teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 
pabeidzama. 

7.pants paredz, ka vietējās pašvaldības līdz 2013.gada 31.decembrim 
nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi vai 
aktualizāciju saskaņā ar šo likumu. 

6.pants (1)punkta 3)apakšpunkts paredz, ka teritorijas attīstību plāno vietējā 
līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 
teritorijas plānojumu, bet 21.panta (1)punkts, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 
nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, 
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā un  
(2)punkts, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija telpiskās attīstības 
perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 
vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un 
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. 
 

Dome, ņemot vērā iepriekš minēto un atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Turpināt Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar izmaiņām 
normatīvajos aktos un "Teritorijas attīstības plānošanas likumu", paredzot telpiskās 
attīstības perspektīvas sagatavošanu līdztekus Mālpils novada teritorijas 
plānojumam. 

2. Mainīt Mālpils novada teritorijas plānojuma darba uzdevumus atbilstoši izmaiņām 
likumdošanā un pagarināt izstrādes termiņus, lai plānojumā varētu iestrādāt 
prasības, kas izriet no izmaiņām normatīvajos aktos.  

 
 
 

3/9. 
Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam 

apstiprināšanu. 
 

Dome, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2012.gada 6.janvāra vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu” un atklāti 
balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt aizpildītās anketas: 

1.1. 1.anketa:  
1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā pilnībā esošie 
pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 
nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā pilnībā esošie 
pakalpojumi; 
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1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 
nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav 
pakalpojumu grozā; 

1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamo finansējumu pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa: 
1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) 
uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī 
nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu 
rekonstruēšanā; 

1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu 
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) 
uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī 
nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu 
rekonstruēšanā; 

1.4. 4.anketa: 
1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 
1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

 
2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 
 
 

3/10. 
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par topogrāfiskās 

 informācijas aprites kārtību Mālpils novadā” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavotos saistošo noteikumu projektu, dome atklāti balsojot ar 7 
balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Jautājumu izskatīšanu atlikt uz nākošo domes sēdi, precizējot topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Mālpils novadā. 
 

 
 

3/11. 
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” 

apstiprināšanu. 
 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu Nr.3, dome atklāti balsojot ar 7 
balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu 

Mālpils novadā”.  
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3/12. 
Par jauna amata izveidošanu un amatalgas 

 noteikšanu P/A „Mālpils sociālais dienests”. 
 

2012.gada 21.februārī novada domē saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 
direktores iesniegums (reģ.Nr.95), kurā lūgts atļaut izveidot jaunu amata vietu 
apkopējs Mālpils sociālās aprūpes centrā, nosakot amatam minimālo darba algu un 
sešu dienu darba nedēļu un 6 stundu darba dienu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Izveidot P/A „Mālpils sociālais dienests” ar 2012.gada 1.martu jaunu amata 
vienību apkopējs, nosakot amatam minimālo darba algu un sešu dienu darba 
nedēļu un 6 stundu darba dienu. 

2. Papildināt Mālpils novada domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par 
Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikumu Nr.15 ar punktu Nr.18. 

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

 
Papildinājums Pielikumam Nr.18 

Nr. 
p.k. 

Amata nosaukums Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme
nis 

Mēneš 
algu 

 grupa 

Vie- 
nādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2012. 
gadam 

 

Piezīmes 

18. Apkopēja 1 
3.Apsaimnie

košana 
IB 3 1 200  

 
 

 
3/13. 

Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu. 
 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 24.03.2010. sēdes lēmumu Nr.3/10, Mālpils 
novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”  (turpmāk – Aģentūra) no 
Aģentūras budžeta apmaksā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus gadījumos, kad 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējuša bērna vecākiem tiek 
atņemtas aprūpes tiesības un bērns tiek nodots ārpusģimenes aprūpes iestādē.  
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu un Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes 
aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.,4.,11.,12.,13.punktu, dome 
atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Uzdod P/A „Mālpils sociālais dienests” veikt visas normatīvajos aktos noteiktās 

darbības sakarā ar samaksas par pakalpojumu atgūšanu, kas saistītas ar bērnu 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apmaksu no pašvaldības budžeta. 

2. Izdarīt grozījumus P/A „Mālpils sociālais dienests” nolikumā. 
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3/14. 
Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. 

 
Mālpils novada domē 2012.gada 26.janvārī saņemts iesniegums ar lūgumu 

atbrīvot no Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar 
darbavietas maiņu. 

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

 
Dome, izskatot iesniegumu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās 

daļas 1.punktu, un atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Atbrīvot Ā.Nuķi no Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2012.gada 
29.februāri pēc viņas pašas vēlēšanās. 

 
 

3/15. 
Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” 

 nolikuma un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu. 
 
2009.-2011.gg. veiksmīgi īstenoti 36 iedzīvotāju iniciatīvu projekti Nīderlandes fonda 
KNHM līdzfinansētajā programmā „Sabiedrība ar dvēseli”. Saskaņā ar fonda 
noteikumiem, katra pašvaldība drīkst piedalīties šajā programmā trīs gadus, tādēļ 
Mālpils novadam turpmāk nav pieejams fonda finansējums. Lai turpinātu uzsākto 
darbu, novada domes budžetā ir paredzēti līdzekļi 5000 LVL apmērā iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu programmas „Mēs savam novadam” finansēšanai.  Konkursa mērķis 
ir veicināt Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot 
vietējo dzīves kvalitāti.  
 
Lai organizētu konkursu, izvērtētu projektu pieteikumus un projektu grupu paveikto, ir 
nepieciešams: 
1) apstiprināt projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu, 
2) izveidot konkursa žūriju. 
 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu. 
2. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā:  

2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors,  
      2.2. Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore,  

2.3. Leontina Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja 

 
 

3/16. 
Par izstāšanos no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas. 

 
2012.gada 27.janvārī novada domē saņemts Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Andreja Ences vēstule (reģ.Nr.81), kurā lūgts pašvaldības domi 
pēc iespējas ātrāk izlemt par izstāšanos no apvienotās civilās aizsardzības komisijas. 
 2009.gadā saskaņā ar pašvaldību lēmumiem tika izveidota pašvaldību 
apvienotā civilās aizsardzības komisija. Šajā laikā secināts, ka šāda komisija tik lielā 
teritorijā bez kopēja koordinējošā „centra” nevar efektīvi darboties. Ir notikusi arī valsts 
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institūciju pārstrukturizācija, kā rezultātā komisijas sastāvā esošie valsts institūciju 
pārstāvji nav piederīgi šai komisijai. 
 Ādažu, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Olaines, Salaspils, Ķekavas un 
Ropažu pašvaldību domes lēmušas par izstāšanos no apvienotās civilās aizsardzības 
komisijas. 
 Mālpils novada dome 2009.gada 11.novembra sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu 
Piekrist veidot vienotu pašvaldību civilās aizsardzības komisiju. 

 
Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Izstāties no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas. 
2. Veidot Mālpils novada civilās aizsardzības komisiju. 

 
 
 

3/17. 
Par akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 

 gada noslēguma sarīkojumu Mālpilī. 
 

2012.gada 7.februārī novada domē saņemts Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrības valdes priekšsēdētājas Birutas Eglītes vēstule (reģ.Nr.112), kurā lūgts rast 
iespēju akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 2012.gada noslēguma sarīkojumu 
nodrošināt Mālpilī 7.decembrī.  

Akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām” notiek kopš 2002.gada kā savulaik Kārļa 
Ulmaņa ierosinātā „Draudzīgā aicinājuma” mūsdienīgs turpinājums. Tās mērķis ir 
lasīšanas veicināšana, grāmatu popularizēšana, morāls un materiāls atbalsts pagastu 
un mazpilsētu bibliotēkām. Lauku bibliotēku atbalsta biedrība, kas ir akcijas rīkotāja, ik 
gadu aicina sabiedrību ziedot vērtīgas grāmatas un naudu to iegādei, lai papildinātu 
tieši novadu bibliotēku grāmatu krātuves. Dāvinājumi tiek pasniegti galvenokārt 
novadu grāmatu svētkos, ko organizē ik gadu vismaz 20 dažādās Latvijas vietās. 

Akcijas gada noslēguma sarīkojums ir pateicība visiem, kas bez jebkādas 
atlīdzības iesaistījušies Grāmatu svētku rīkošanā un atbalstījuši novadu bibliotēkas ar 
saviem dāvinājumiem. Šajā pasākumā tiek pasniegta arī „Lielā lasītāju balva” gada 
visvairāk lasīto grāmatu autoriem, tulkotājiem un izdevējiem. 

Lai akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” gada noslēguma sarīkojums noritētu 
sekmīgi, nepieciešamas telpas (līdz šim gada noslēguma pasākumā piedalījušies 400-
650 viesu no visiem Latvijas novadiem), režisors, muzikālais noformējums, cienasts 
(kafijas galds). Nominantiem būtu nepieciešamas arī īpašas Mālpils balvas. Parasti 
sarīkojuma ietvaros notiek arī viesmīlīgā novada prezentācija. 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

1. Piekrist akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 2012.gada noslēguma sarīkojuma 
rīkošanai 07.12.2012. Mālpils kultūras centrā, nenosakot maksu par telpu 
lietošanu. 

2. Pasākuma organizēšanas nodrošināšanai kultūras centram piešķirt 1000LVL 
no pašvaldības budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Piešķirt nominācijām pašvaldības balvas. 
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3/18. 
Par SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu apstiprināšanu. 

 
Pašvaldība ir deleģējusi komercsabiedrībai veikt iepirkumu lētas un kvalitatīvas 

siltumenerģijas iegādei. Kapitālsabiedrība ir uzsākusi iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavošanu, lai veiktu lētākas un kvalitatīvākas siltumenerģijas 
iepirkumu apkures nodrošināšanai Mālpils ciemā. Pašvaldības SIA „Norma K” ir 
noslēgusi līgumu ar SIA “VIP konsultācijas”, vienotais reģ. Nr.: 40003722006, par 
kopējo summu 3172,00 ls (t.sk. PVN), kas paredz iepirkuma dokumentācijas, līguma 
par siltumenerģijas piegādi sagatavošanu un iepirkuma procedūras vadīšanu.  
Par nepieciešamajiem remontiem apkures sistēmā: paredzēts nomainīt siltumtrases 
pievadu Mālpils kultūras centram, kā arī budžeta ietvaros veikt siltumtrašu remontu 
Dārza ielas rajonā. 

Lai pašvaldības SIA „Norma K” varētu savlaicīgi un kvalitatīvi veikt iepriekš minētos 
pasākumus, 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 7 balsīm „par” NOLEMJ:  
 
1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216) 

pamatkapitālu par LVL 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši 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 
15 000,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas „Ieguldījums PSIA „Norma K” un 
siltumtrases nomaiņai”. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 729 368,- (septiņi simti 
divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā, kas 
sadalīts 729 368 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 729368,0 (septiņi simti divdesmit deviņi 
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā. 
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2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 714368 (septiņi simti divdesmit deviņi 
tūkstoši trīs 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 290971-12307, 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.martam. 

9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2012.gada aprīļa Domes 
sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 
 
 

3/19. 
Par vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizāciju. 

 
Noklausoties Sidgundas pamatskolas direktores un Mālpils vidusskolas 

direktores mutisko ziņojumu un iepazīstoties ar sēdē iesniegtajiem priekšlikumiem par 
iespējamo skolu reorganizāciju, dome atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” un vienam 
deputātam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
1. Veikt vispārizglītojošo skolu reorganizāciju līdz 01.09.2013.gadam, izveidojot vienu 

vispārizglītojošo skolu, ar Sidgundas filiāli. 
2. Izveidot darba grupu optimālai reorganizācijas modeļa izveidei sekojošā sastāvā: 

2.1.  Solvita Strausa – darba grupas vadītāja 
2.2. Leontina Amerika 
2.3. Agris Bukovskis 
2.4. Viktorija Kalniņa 
2.5. Anna Višķere 
2.6. Līvija Mukāne 
2.7. Ilze Jodele – Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāve. 

3. Reorganizācijas modeli izstrādāt līdz 2012.gada 1.novembrim. 
 
 

3/20. 
Par ceļu fondu 2012.gadam. 

 
Izskatot sagatavoto Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai 

paredzētās programmas 2012.gadam projektu, dome, pamatojoties uz LR Ministru 
kabineta 11.03.2008. Noteikumiem Nr.173 un atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojuma 

programmu 2012.gadam. 
 
 
 
 


