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1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
2. Par finansiālu atbalstu Mālpils vidusskolas 5.a klases bērnu ekskursijai. 
3. Par finansiālu atbalstu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!”. 
4. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
7. Par adreses piešķiršanu. 
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
9. Par lēmuma precizēšanu. 
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu. 
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
12. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 
13. Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem. 
14. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās Mālpils novada teritorijā” apstiprināšanu. 
15. Par projekta „Skeitparka izveide” īstenošanu. 
16. Par projekta „Mūžizglītības klases iekārtošana” īstenošanu. 
17. Par projekta „Interešu izglītības infrastruktūras pilnveide” īstenošanu. 
18. Par projekta „Sidgundas pilskalna labiekārtošana” īstenošanu. 
19. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” projekta īstenošanu. 
20. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un 
izcenojumiem Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

21. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas 
pilnveidošanu un gala redakcijas apstiprināšanu. 

22. Par jaunu amatu izveidošanu un amatalgas noteikšanu P/A „Mālpils sociālais 
dienests”. 

23. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā apsaimniekošanu. 
24. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils 

novada domes budžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu. 
 
PAPILDINĀJUMI: 
25. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres līguma slēgšanu. 
26. Par Mālpils novada izglītības iestāžu labāko absolventu apbalvošanu.  
27. Par jaunas mācību programmas ieviešanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 
28. Par juridiskās adreses reģistrēšanu. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa 
 
Sēdē piedalās: 
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Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Edīte Saleniece, 
Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Andris Apsītis, Valts Mihelsons 
 
 

6/1. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012.gada 20.aprīlī saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt 

deklarēto dzīvesvietu  adresē  „Aniņi”, Mālpils novads.  Iesniegumā teikts, ka minētās 
personas viņam piederošajā īpašumā norādītajā adresē nedzīvo no 2008.gada, 
iespējams, atrodas ārzemēs. 

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

 
Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta 1.punkta otro daļu un atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Aniņi”, Mālpils novads, LV-2152. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas 
izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā. 

 
 

6/2. 
Par finansiālu atbalstu Mālpils 

 vidusskolas 5.a klases bērnu ekskursijai.  
 

2012.gada 17.maijā novada domē saņemts Mālpils vidusskolas 5.a klases vecāku 
padomes priekšsēdētāja iesniegums, kurā lūgts finansiāls atbalsts skolnieku mācību 
ekskursijai, kura paredzēta 5.jūnijā. 

Mālpils vidusskolas direktore informē, ka skolas izglītības procesu organizē, ņemot 
vērā licencēto Pamatizglītības programmu. Programma nosaka, ka  

3. Izglītības programmas obligātais saturs ir noteikts Valsts pamatizglītības 
standartā. 

Valsts pamatizglītības standarts, Pamatizglītības programma un citi normatīvie 
dokumenti nenosaka, ka mācību ekskursijas ir obligāti organizējamas, lai skolēni apgūtu 
Valsts pamatizglītības standartā noteiktās prasības. 
 

Pamatizglītības programmā teikts: 
6.5. ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klase drīkst izmantot 

mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību 
un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem; 
Līdz šim skola šīs 5 dienas (mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam)  
izmanto Zinību dienai, liecību izsniegšanai Ziemassvētkos un pēdējā skolas dienā, Sporta 
dienai, pārgājieniem un ekskursijām divas dienas. 
 Lai klašu kolektīvi varētu mācību stundu laikā doties ekskursijā: 

 Vecāki ar audzinātāju vecāku sapulcē vienojas par pārgājiena, ekskursijas 
maršrutu un mācību mērķiem, ņemot vērā vecāku iespējas finansēt pasākumu; 

 Pēc vecāku sapulces lēmuma, audzinātājs informē visus vecākus par pasākumu, 
vecāki ar parakstu apliecina vai viņu bērni piedalīsies, nepiedalīsies; 
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 audzinātājs raksta pieteikumu skolas vadībai izstrādāta veidlapā; 
 skolas vadība ar rīkojumu apstiprina klašu kolektīvu ekskursijas un nozīmē 

atbildīgos pedagogus par skolēnu drošību. 
    

Ņemot vērā, ka mācību ekskursijas nav obligāts pasākums, Mālpils vidusskola nekad 
nav apmaksājusi klašu kolektīvu ekskursijas. Ņemot vērā vecāku finansiālo situāciju, 
skolas vadība jau vairākus gadus 1.septembra vecāku kopsapulcēs un pedagoģiskajās 
sēdēs ir uzsvērusi, ka klašu kolektīviem ir jāorganizē pārgājieni tuvākajā apkārtnē, 
jāsadarbojas ar Mālpils novada uzņēmumiem, zemniekiem un kultūrvēsturiskajām 
iestādēm.  

Mālpils vidusskolas budžetā transporta un degvielas izdevumi tiek plānoti tikai mācību 
olimpiādēm, konkursiem, sporta pasākumiem un interešu izglītības skatēm. Katru gadu 
šim mērķim tiek plānoti lielāki līdzekļi, bet tie ir nepietiekami. 

5.a klase mācību gada laikā ir jau izmantojusi ekskursijām plānotās divas 
mācību dienas. Plānotā ekskursija nav mācību gada laikā. Par skolēnu brīvā laika 
pavadīšanu un drošību vasaras brīvdienās (5.jūnijā) atbild vecāki.  

Lai visām klasēm apmaksātu vienu nelielu ekskursiju ir nepieciešami minimums 2500 
LVL. Skolas vadība uzskata, ka budžetā piešķirtos finansu līdzekļus lietderīgāk ir izmantot 
kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai un pilnveidošanai. 

 
Dome, ņemot vērā augstāk minēto un atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1. Nepiešķirt finansiālo atbalstu Mālpils vidusskolas 5.a klases skolēnu 

ekskursijai. 
2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt noteikumus bezmaksas ekskursiju 

rīkošanai, lai stimulētu izglītības kvalitātes paaugstināšanu. 
 
 

 
6/3. 

Par finansiālu atbalstu invalīdu 
 un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!”. 

 
Mālpils novada domē 2012.gada 15.maijā saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev!”” iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 338,00 LVL apmērā no 
Atbalsta fonda līdzekļiem invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” 45 biedru – 
personu ar invaliditāti un citu sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju – vienas dienas 
braucienam 2012. gada augusta mēnesī pa maršrutu Tūja – Salacgrīva – Ainaži. 
Iepriekšējos gados biedrībai bija iespēja daļu izdevumu apmaksāt no saņemtajiem 
ziedojumiem, pašlaik tāda iespēja nepastāv. Iesniegumam pievienota bankas konta 
stāvokļa izdruka un brauciena izmaksu tāme.  

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” 280LVL (divi simti 
astoņdesmit lati) autobusa un gida pakalpojumiem no pašvaldības Atbalsta fonda 
līdzekļiem. 
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6/4. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 26.04.2012. reģistrēts (reģ. Nr.160) SIA „Savle” iesniegums, 

kurā viņa atsakās no pašvaldības zemes nomas nekustamajā īpašumā „Nākotnes iela 8” 
05229, ha platībā, sakarā ar viņai piederošās būves pārdošanu. Dome atklāti balsojot ar 8 
balsīm „par” NOLEMJ:  

 
1. Anulēt 2009. gada 12. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.76/09 par 

pašvaldības zemes nomu nekustamajā īpašumā „Nākotnes iela 8” 0,5229 ha platībā, 
kadastra Nr.8074 003 0300. 

2. Anulēt 2012. gada 04. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.28/12 par pašvaldības 
zemes nomu nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 0,52 ha platībā, kadastra 
Nr.8074 003 0278. 

 
6/5. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību iznomāt zemi 
0,12 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Starpgabals”, iesniegums, kurā lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi 0,06 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 
mazdārziņi”, iesniegums, kurā lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,06 ha platībā domes 
nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” un iesniegums, kurā lūdz pašvaldību iznomāt 
zemi 0,5229ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Nākotnes iela 8”, uz kuras atrodas 
tai piederošas būves. 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 
 
1. par zemes nomu 0,12ha platībā nekustamā īpašuma „Starpgabals” zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0567. 
2. par zemes nomu 0,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252. 
3. par zemes nomu 0,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 3” zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278. 
4. par zemes nomu 0,5229ha platībā nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 8” zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0300, uz kuras atrodas tai piederošas 
ēkas. 

5. par zemes nomu 0,08ha platībā nekustamā īpašuma „Starpgabals” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0620. 

 
 

6/6. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.180), kurā lūdz atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu „Kosēni-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 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
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1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kosēni-1”, 18,77 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 
004 0218, atdalot zemes vienību 10,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 
0217.   

2. Atdalītajai zemes vienībai 10,9 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
- 10,9 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201.   

3. Atdalītajai zemes vienībai 10,9 ha piešķirt nosaukumu „Kusēni”, Mālpils novads.    
4. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 004 0218, sastāvoša no zemes 

vienības 7,47 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0216, saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0216 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0216 003 un zemes vienības 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 
0218, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0216 001, saglabāt adresi 
„Kosēni-1”, Mālpils novads un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

  
 

6/7. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
Pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
  
1.  Piešķirt Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, reģistrācijas adrese 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piederošās dzīvojamās mājas „Ādmiņi”, 
kadastra apzīmējums 8074 003 0120 001, telpu grupām adreses, piešķirot adresi:   

           - telpu grupai 34,52 m2 platībā ar numuru 001 adresi –„Ādmiņi”-1, Mālpils  
             novads. 
           - telpu grupai 47,93 m2 platībā ar numuru 002 adresi – „Ādmiņi”-2, Mālpils 
             novads.  
           - telpu grupai 23,68 m2 platībā ar numuru 003 adresi – „Ādmiņi”-3, Mālpils 
             novads.   
           - telpu grupai 96,94, m2 platībā ar numuru 004 adresi – „Ādmiņi”-4, Mālpils 
             novads.    
          - telpu grupai 40,27 m2 platībā ar numuru 005 adresi – „Ādmiņi”-5, Mālpils 
             novads.     
          - telpu grupai 41,18 m2 platībā ar numuru 006 adresi – „Ādmiņi”-6, Mālpils 
             novads.      
          - telpu grupai 28,60 m2 platībā ar numuru 007 adresi – „Ādmiņi”-7, Mālpils 
             novads.       
         -  telpu grupai 53,81 m2 platībā ar numuru 008 adresi –  „Ādmiņi”-8, Mālpils 
             novads.       

 
 

6/8. 
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 8 balsīm „par” NOLEMJ:  

 
Mainīt Mālpils Evanģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr.90000523721, 

reģistrācijas adrese Alejas iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamajam īpašumam 
„Mālpils Evanģēliski luteriskā draudze”, kadastra Nr. 8074 003 0371, zemes vienībai 18,8 
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ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0415, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi, nosakot to: 

- 18,8, ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
 

6/9. 
Par lēmuma precizēšanu. 

 
Ar Mālpils pagasta Zemes komisijas 1996. gada 30. oktobra lēmumu Nr.1838 

Mālpils pagasta padomei tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 12,45 ha kopplatībā 
Mālpils kapsētas uzturēšanas vajadzībām. 

SIA „Latvijasmernieks. lv” 2012. gada 06.martā veiktajā nekustamā īpašuma 
„Klusā iela 1” kadastrālās uzmērīšanas rezultātā faktiskā zemes platība ir 11,24 ha, kas 
neiekļaujas pieļaujamajā kļūdā. Saskaņā ar MK 2011. gada 27. decembra noteikumu 
Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188 punktu, dome atklāti balsojot ar 
8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 
Precizēt Mālpils pagasta zemes komisijas 1996. gada 30. oktobra lēmumu Nr.1838, 
nosakot to šādā redakcijā: 
 
Piešķirt pastāvīgā lietošanā Mālpils pagasta pašvaldībai funkcionāli piesaistīto zemes 
platību „Mālpils kapsētas” nogabalā kapsētas uzturēšanai 11,24 ha apmērā.      
 

 
6/10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu. 
 

Mālpils novada domē saņemts AS „BDO”, reģ. Nr. 40003035771, juridiskā adrese 
Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, veikts Mālpils novada domei piederošā nekustamā 
īpašuma „Upeslīči”, Mālpils novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), novērtējums. 

Dome konstatē, ka kopš 2008.gada tika organizētas vairākas Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas izsoles ar dažādām sākuma cenām, bet visas atzītas par nenotikušām, jo 
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi atkārtoti 
rīkot nākošo izsoli, jo Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas 1124,4 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
001 0323 001 un lidlauka 18000 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto kadastra izziņu (10.02.2012.), 
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz šo brīdi ir 72509LVL, t.sk., zemes vienības 
kadastrālā vērtība ir 4176LVL, noliktavas kadastrālā vērtība ir 21533LVL un lidlauka 
kadastrālā vērtība ir 46800LVL. 

Saskaņā ar AS „BDO” sniegto novērtējumu (11.05.2012.), Nekustamā īpašuma 
tirgus vērtība ir 12 000LVL, t.sk., zemes vienības tirgus vērtība ir 11000LVL, noliktavas 
tirgus vērtība ir 1000LVL, lidlauks – bez vērtības.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) pārejas 
noteikumu 11.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, 
atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no 
šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala 
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 
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Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek 
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, Mālpils novada dome atklāti 
balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 
1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo 
īpašumu „Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 un platību 8,7 ha, palīgēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0323 002. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 40 000LVL (četrdesmit tūkstoši 
lati), t.sk. zemei – 11 000LVL, noliktavai – 21 000LVL, skrejceļam – 8 000LVL. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikumu. 

4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma 
izsoli. 

 
6/11. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 
1. 2012.gada 16.maijā notika Mālpils novada domei piederošo nedzīvojamo ēku (kūts ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 007, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0257 008, kūts ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 009, un šķūņa ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes vienības daļas 4,35 
ha platībā, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas 
objekts), nomas tiesību izsole ar izsoles sākuma cenu (nosacīto nomas maksu) 1,- 
lats mēnesī. 

Uz izsoli pieteicās viens pretendents – z/s „Plakupi”, reģistrācijas Nr. 
40001014686, juridiskā adrese „Plakupi”, Mālpils novads, kurš Nomas objektu nosolīja 
par 2,- latiem mēnesī. 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
47.punkts nosaka, ka iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu 
laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas 
publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. 

 
Ņemot vērā 16.05.2012. izsoles sēdes Nr. 1 protokolu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu, dome, atklāti 
balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt Mālpils novada domes nekustamā īpašuma 16.05.2012. izsoles 

rezultātus atbilstoši izsoles sēdes Nr. 1 protokolam par to, ka Mālpils novada domei 
piederošo nedzīvojamo ēku (kūts ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 007, šķūņa ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 008, kūts ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 
009, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un 
zemes vienības daļas 4,35 ha platībā, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, 
nomas tiesības ir nosolījusi z/s „Plakupi”, reģistrācijas Nr. 40001014686, juridiskā adrese 
„Plakupi”, Mālpils novads. 
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1.2. Uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim noslēgt Nomas līgumu ar izsoles 
uzvarētāju - z/s ”Plakupi” par nosolīto nomas maksu 2,- Ls mēnesī (bez PVN) uz 12 
gadiem. 
 
2.  2012.gada 16.maijā notika Mālpils novada domei piederošās zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 8074 003 0868) 3,98 ha platībā, kas atrodas Ķiršu ielā 28, 
Mālpilī, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas objekts), nomas ar apbūves tiesībām 
izsole ar izsoles sākuma cenu (nosacīto nomas maksu) 540,- lati gadā. 

Uz izsoli pieteicās viens pretendents – SIA „DQ Makaweli”, reģistrācijas Nr. 
40103334968, juridiskā adrese „Dravas”, Mores pagasts, Siguldas novads, kurš Nomas 
objektu nosolīja par 550,- latiem gadā. 

 
Ņemot vērā 16.05.2012. izsoles sēdes Nr. 2 protokolu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu”, dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
2.1. Apstiprināt Mālpils novada domes nekustamā īpašuma 16.05.2012. izsoles 

rezultātus atbilstoši izsoles sēdes Nr. 2 protokolam par to, ka Mālpils novada domei 
piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 0868) 3,98 ha platībā, kas 
atrodas Ķiršu ielā 28, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu ar apbūves tiesībām ir ieguvusi SIA 
„DQ Makaweli”, reģistrācijas Nr. 40103334968, juridiskā adrese „Dravas”, Mores pagasts, 
Siguldas novads  

2.2. Uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim noslēgt Nomas līgumu ar izsoles 
uzvarētāju - SIA „DQ Makaweli” par nosolīto nomas maksu 550,- Ls gadā (bez PVN) uz 
12 gadiem. 
 

6/12. 
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

 
Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: Nākotnes 

iela 3, Mālpils, Mālpils novads, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut blakus pastāvīgajām 
veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādīt no a/s 
„Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām, un uzklausot 
īpašnieku N.Pālēnu, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu vēlas 
iekārtot āra kafejnīcu. 

Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās 
vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta; publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās 
tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir 
tiesīga noteikt:  

8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo 
ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 
nodrošināšanai;  

8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;  
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8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  

8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt 
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un 
tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, paredzot, ka tirdzniecības 
dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt 
piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.  

Ņemot vērā, ka pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus, nosakot iepriekš 
minētās prasības un kārtību, tas jānosaka ar individuālu lēmumu katrā atsevišķā 
gadījumā. 

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt atļaujas un 
licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un uz Noteikumu 8.punktu, dome 
atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  

 
1.Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: Nākotnes 

iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-
kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādot no a/s „Aldaris” 
iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām. 

2. Atļaujas darbības laiks no 2012.gada 24.maija līdz 1.septembrim, saglabājot 
pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija konstatē 
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļaujas darbību, 
rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. 

3. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00 

 
 

6/13. 
Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem. 

 
Izskatot Mālpils pagasta zemnieku saimniecībai “Kalna Kastaņi” (turpmāk tekstā – 

z/s „Kalna Kastaņi”), reģ. Nr. 40001012473, 2012.gada 23.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 
158), kurā tiek lūgts izsniegt atļauju mazumtirdzniecībai ar alkoholu un tabakas 
izstrādājumiem Nākotnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā, Mālpils novada dome konstatē, 
ka  

1) 2012.gada 28.februārī z/s „Kalna Kastaņi” ir ieguvusi nekustamo īpašumu 
Nākotnes iela 8, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 503 0300, un 
vēlas tur izveidot jaunu tirdzniecības vietu; 

2) Jaunā tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
z/s „Kalna Kastaņi” nepārkāps Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta 
pirmajā daļā, likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, 
reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" 7.panta otrajā daļā un 30.08.2005. 
MK noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" noteiktos alkoholisko 
dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības aizliegumus un 
ierobežojumus.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 11.punktu, dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
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Atļaut Mālpils pagasta zemnieku saimniecībai „Kalna Kastaņi”, reģ. Nr. 
40001012473, juridiskā adrese “Gundegas”, Mālpils, Mālpils novads, veikt 
mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem 
tirdzniecības vietā – Nākotnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā. 

 
 

6/14. 
Par saistošo noteikumu Nr.8 ”Par  pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās Mālpils novada teritorijā” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.8 projektu, dome atklāti balsojot ar 8 
balsīm „par” NOLEMJ:  

 
Jautājuma izlemšanu atlikt uz nākamo novada domes sēdi 2012.gada 27.jūnijā. 

 
 

6/15. 
Par projekta „Skeitparka izveide” īstenošanu. 

 
Tiek gatavots Mālpils novada domes projekts „Skeitparka izveide” aktivitātes 

„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1.1.rīcībā: Atbalsts 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana 
un aprīkošana. Finansējums ir pieejams apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšanai ar to realizēšanai nepieciešamo 
infrastruktūru un aprīkojumu (piemēram: demonstrēšanas iekārtu, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un pasākuma telpu izveide un 
labiekārtošana). Pie vidusskolas ir ~600m2 neizmantots asfaltēts laukums, ko varētu, 
veicot tā uzlabojumus, izmantot skeitparka vajadzībām. 
 
Projekta nosaukums: „Skeitparka izveide”  
 
Projektā paredzēts noasfaltēt laukumu ~ 600m2 platībā  
 
Projekta budžets ir 5000,00 LVL. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu 10% jeb 500,00 LVL apmērā no summas un projekta priekšfinansēšanu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
1. Sagatavot un iesniegt projekta „Skeitparka izveide” pieteikumu. 
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 500,00LVL apmērā no summas un 

projekta priekšfinansēšanu. 
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6/16. 
Par projekta „Mūžizglītības klases iekārtošana” īstenošanu. 

 
Tiek gatavots biedrības „Mālpils tautskola” projekts „Mūžizglītības klases 

iekārtošana” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1.1.rīcībā: 
Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana 
un aprīkošana. Finansējums ir pieejams apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšanai ar to realizēšanai nepieciešamo 
infrastruktūru un aprīkojumu (piemēram: demonstrēšanas iekārtu, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un pasākuma telpu izveide un 
labiekārtošana). 
 

Projektā paredzēts iekārtot un aprīkot mūžizglītības nodarbību telpu novada 
domes administrācijas ēkas 2.stāvā. 

Projekta nepieciešamība: Mūžizglītības pasākumiem līdz šim tika izmantotas 
telpas dažādās novada domes ēkās. Pieaugot izglītības projektu skaitam un apjomam,  
biedrības rīkotie kursi un semināri  bieži vien traucē novada iestāžu, sevišķi kultūras 
centra,  pamatfunkciju veikšanu.  Ir nepieciešama arī stacionāra demonstrēšanas tehnika, 
kas atrastos konkrētā telpā,  nevis tiktu uzstādīta katrā nodarbību reizē. 
Tādēļ ir nepieciešama atsevišķa telpa, kas tiktu izmantota tikai pieaugušo izglītības 
pasākumiem.  
 
Projekta budžets ir 5000,00 LVL. Tā kā biedrība „Mālpils tautskola” ir sabiedriskā labuma 
organizācija, projektam nav nepieciešamas līdzfinansējums.  
 
Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
   

Atbalstīt biedrības „Mālpils tautskola” projekta „Mūžizglītības klases iekārtošana” 
sagatavošanu un īstenošanu.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu. 
 
 

6/17. 
Par projekta „Interešu izglītības infrastruktūras 

 pilnveide” īstenošanu. 
 

Tiek gatavots Mālpils novada domes projekts „Interešu izglītības infrastruktūras 
pilnveide” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1.1.rīcībā: 
Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana 
un aprīkošana. Finansējums ir pieejams apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšanai ar to realizēšanai nepieciešamo 
infrastruktūru un aprīkojumu (piemēram: demonstrēšanas iekārtu, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un pasākuma telpu izveide un 
labiekārtošana). 
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Projektā paredzēts iegādāties 2 datorus, programmatūru Animācijas programmas 
apguvei, fotostatīvus, fotokameru, miniprožektorus Mālpils mūzikas un mākslas skolas  
mākslas nodaļā.  
 
Projekta budžets ir 5000,00 LVL. 
 
Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt projekta līdzfinansējumu 
10% jeb 500,00 LVL apmērā no summas un projekta priekšfinansēšanu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 

1. Sagatavot un iesniegt projekta „Interešu izglītības infrastruktūras pilnveide” 
pieteikumu.  

2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 500,00LVL apmērā no summas un projekta 
priekšfinansēšanu. 
 

 
 

6/18. 
Par projekta „Sidgundas pilskalna labiekārtošana” īstenošanu. 

 
Tiek gatavots biedrības „Mālpils tautskola” projekta „Sidgundas pilskalna 

labiekārtošana” pieteikums RRLAB projektu konkursam aktivitātes „Ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcībā 
1.1.1.: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība. 

Projektā paredzēts: Izkopt pilskalna teritoriju - atsegt skatu laukumu Mergupes un 
Sudas upju satekai, izveidot nogāzei uz sateku koka trepes un labiekārtot atpūtas un 
makšķerēšanas vietu satekā, izveidot stāvlaukumu pie pilskalna. 
 
Projekta budžets ir 10 000,00  LVL. Tā kā biedrība „Mālpils tautskola” ir sabiedriskā 
labuma organizācija, projektam nav nepieciešamas līdzfinansējums.  
 
Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 
Atbalstīt biedrības „Mālpils tautskola” projekta „Sidgundas pilskalna 

labiekārtošana” sagatavošanu un īstenošanu. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu. 
 
 

6/19. 
Par invalīdu un viņu atbalstītāju 

 biedrības „Notici sev!” projekta īstenošanu. 
 

2012.gada 17.maijā novada domē saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
„Notici sev!” valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā lūgts pašvaldību projekta īstenošanai 
iznomāt zemes gabalu „Lembiturga”, kadastra Nr.8074 003 0406 uz septiņiem gadiem. 
Biedrība gatavo projekta pieteikumu RRLAB projektu konkursam aktivitātes „Ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība” ietvaros rīcībā 1.1.1.: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība. 
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Projektā paredzēts: Atpūtas un makšķerēšanas vietas izveidošana, avota sakopšana, 
koka trepju atjaunošana uz avotu, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām uzbrauktuves uz 
pilskalnu izveidošana, solu atjaunošana, estrādes labiekārtošana.  
 
Projekta budžets ir 20 000 LVL. Tā kā invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!” ir 
sabiedriskā labuma organizācija, projektam nav nepieciešamas līdzfinansējums.  
Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 

1. Atbalstīt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!” projekta „Vides 
pieejamības uzlabošana, labiekārtošana, atpūtas un makšķerēšanas vietas 
izveidošana „Lembiturgā” personām ar funkcionāliem traucējumiem 
sagatavošanu un īstenošanu”. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu. 

2. Ar 2012.gada 1.jūniju nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma invalīdu 
un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!”, reģ.Nr. 50008100001, zemes gabalu 
„Lembiturga”, 1ha kopplatībā kadastra Nr.8074 003 0406 līdz 2019.gada 
1.jūnijam, projekta „Vides pieejamības uzlabošana, labiekārtošana, atpūtas un 
makšķerēšanas vietas izveidošana „Lembiturgā” personām ar funkcionāliem 
traucējumiem sagatavošanu un īstenošanu” realizācijai. 

3. Uzdot izpilddirektoram slēgt rakstveida Vienošanos (līgumu) par zemesgabala 
bezatlīdzības lietošanu. 

 
 

6/20. 
Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi 2012.gada 28.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.9 projektu, dome atklāti balsojot ar 8 

balsīm „par” NOLEMJ:  
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2012.gada 28.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un 
izcenojumiem Mālpils novadā””. 

 
 

6/21. 
Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas 

pilnveidošanu un gala redakcijas apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.punkta 2 apakšpunktu, un 
45.punktu, dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  

 
1. Pilnveidot Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam pirmo redakciju 

atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 
2. Sagatavot Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 

redakciju. 
3. Apstiprināt Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 

redakciju. 
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4. Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju šādā 
kārtībā: 

4.1. elektroniski paziņo institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, un publicē vietējā laikrakstā un vietējās 
pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz 
trīs nedēļas no 2012.gada 29.maija līdz 19. jūnijam var iepazīties ar vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iesniegt atsauksmes;  

4.2. nodrošina iespēju institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, izskatīt vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju. 

 
 

 
6/22. 

Par jaunu amatu izveidošanu un  
amatalgas noteikšanu P/A „Mālpils sociālais dienests”. 

 
2012.gada 15.maijā novada domē saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 

direktores iesniegums (reģ.Nr.179), kurā lūgts atļaut izveidot Mālpils sociālās aprūpes 
centrā jaunas amata vietas sociālais darbinieks, nosakot amatam darba algu 80,00LVL 
mēnesī un sociālais aprūpētājs, nosakot amatam darba algu 280,00LVL mēnesī. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  
 

1. Izveidot P/A „Mālpils sociālais dienests” ar 2012.gada 1.jūniju jaunu amata vienību 
sociālais darbinieks, nosakot amatam 0,2 likmes un darba algu 80,00LVL. 

2. Izveidot P/A „Mālpils sociālais dienests” ar 2012.gada 1.jūniju jaunu amata vienību 
sociālais aprūpētājs, nosakot amatam 1 likmi un darba algu 280,00LVL. 

3. Papildināt Mālpils novada domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par 
Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikumu Nr.15 ar punktiem Nr.19 
un Nr.20. 

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

 
Papildinājums Pielikumam Nr.15 

Nr. 
p.k. 

Amata nosaukums Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes
) nosaukums 

Līme
nis 

Mēneš 
algu 

 grupa 

Vie- 
nādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2012. 
gadam 

 

Piezīmes 

19. 
sociālais 
darbinieks 

0,2 
39.Sociālais 

darbs 
III 8 1 80,00  

20. 
sociālais 
aprūpētājs 

1 
39.Sociālais 

darbs 
II 5 1 280,00  

 
 

6/23. 
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā apsaimniekošanu. 

 
Izskatot sagatavotos SIA „EGO projekts” nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, 

Rīgā vienošanās projektu, dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” un vienam deputātam, 
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 
balsošanā nepiedaloties NOLEMJ:  
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Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt SIA „EGO projekts” sagatavoto 

vienošanos Nr.2 pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230. 
 
 

6/24. 
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils 

novada domes budžetu 2012.gadam”” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.10 projektu, dome atklāti balsojot ar 8 
balsīm „par” NOLEMJ:  

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 

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

6/25. 
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres līguma slēgšanu. 

 
1. Mālpils novada dome ir saņēmusi iesniegumu, ar lūgumu noteikt sociālā 

dzīvokļa statusu dzīvoklim nr.1 dzīvojamā mājā „Saulieši S”, Sidgundā, Mālpils novadā. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 4.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu 
nosaka attiecīgā s pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, un, ka sociālā dzīvokļa 
statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli 
maznodrošinātas personas un tās rakstveidā ir izteikušas vēlmi īrēt sociālo dzīvokli, dome 
atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  

 
1.1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim nr.1 dzīvojamā mājā „Saulieši S”, 

Sidgundā, Mālpils novadā; 
 
2. Mālpils novada dome ir saņēmusi iesniegumu, ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa 

statusu dzīvoklim nr.5 dzīvojamā mājā „Doktorāts”, Mālpils novadā. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 4.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu 
nosaka attiecīgā s pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, un, ka sociālā dzīvokļa 
statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli 
maznodrošinātas personas un tās rakstveidā ir izteikušas vēlmi īrēt sociālo dzīvokli, dome 
atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ:  

 
2.1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim nr.5 dzīvojamā mājā „”Doktorāts”, 

Mālpils novadā; 
 
26.jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāts Valts Mihelsons. 
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6/26. 
Par Mālpils novada izglītības iestāžu  labāko absolventu apbalvošanu. 

 
 Mālpils novada domē 21.05.2012. saņemts Sidgundas pamatskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.201), kurā lūdz rast par iespēju prēmēt Sidgundas pamatskolas 9. 
klases absolventus, kuri beidzot pamatskolu ir uzrādījuši augstus mācību rezultātus 
(vidējā atzīme virs 8 ballēm). 

2012.gada 22.maijā novada domē saņemts Mālpils vidusskolas direktores  
iesniegums (reģ.Nr.205), kurā lūdz rast iespēju apbalvot ar naudas prēmiju labākos 9. un 
12.klases absolventus, kuru vidējā atzīme ir 8 un vairāk. 

Izskatot jautājumu, dome konstatē, ka pašvaldībā šobrīd nav vienotas spēkā 
esošas kārtības vai noteikumu, kas regulētu novada izglītības iestāžu labāko skolēnu 
apbalvošanu un prēmēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27. punktu, Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” NOLEMJ:  

 

Izteikt atzinību Mālpils novada izglītības iestāžu 2011./2012. mācību gada labākajiem 
absolventiem, pasniedzot balvu naudas izteiksmē no Atbalsta fonda līdzekļiem: 

1. Atestāta vidējā atzīme no 8 līdz 8,5 ballēm – 30LVL pēc nodokļu nomaksas. 

2. Atestāta vidējā atzīme virs 8,5 ballēm – 50LVL pēc nodokļu nomaksas.  

 

6/27. 
Par jaunas mācību programmas 

 ieviešanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 
Ziņo: A.Lielmežs 
Tiek dots vārds: F.Ģēvelei 
 
Jautājums netika skatīts. 

 
 
 

6/28. 
Par juridiskās adreses reģistrēšanu. 

 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2012.gada 16.maijā saņemts SIA „DQ 

Makaweli” iesniegums (reģ. Nr. 186) ar lūgumu atļaut firmas juridisko adresi reģistrēt 
Mālpils novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 28, Mālpilī, Mālpils 
novadā. 

Dome, izskatot iepriekš minēto iesniegumu, konstatē sekojošo: 
1. SIA „DQ Makaweli”, reģ. Nr. 40103334968, dibināts 2010.gada 19.oktobrī, juridiskā 

adrese reģistrēta „Dravās”, Mores pagastā, Siguldas novadā. 
2. SIA „DQ Makaweli” 2012.gada 16.maijā piedalījās Mālpils novada domei 

piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 0868) 3,98 ha platībā, 
kas atrodas Ķiršu ielā 28, Mālpilī, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas 
objekts), nomas ar apbūves tiesībām izsolē un tika atzīta par uzvarētāju. 

3. Firma plāno pieteikties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu), un lai iegūtu papildus punktus, nepieciešams, lai uzņēmuma 
juridiskā adrese sakristu ar projekta realizācijas vietu, kas šajā gadījumā ir Ķiršu 
iela 28, Mālpils, Mālpils novads.   
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 10.punktu, Mālpils novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Piekrist, ka Mālpils novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 28, 

Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0868, tiek reģistrēta SIA „DQ Makaweli”, 
reģ. Nr. 40103334968, juridiskā adrese. 
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