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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par satiksmes autobusu pieturas vietu Mālpilī.
Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni.
Par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā.
Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 1.
redakcijas pilnveidošanu.
5. Par ielu nosaukumiem.
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
7. Par pagasta padomes 21.05.2008. lēmuma Nr.9/6 un Nr.9/10
anulēšanu.
8. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
9. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils novadā”
apstiprināšanu.
13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
14. Par Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas reorganizāciju.
15. Par Mālpils vidusskolas attīstības plāna 2012./2013. – 2014./2015.
mācību gadam saskaņošanu.
16. Par Mālpils vidusskolas pašvērtējuma saskaņošanu.
17. Par jaunas izglītības programmas apstiprināšanu Mālpils
Profesionālajai vidusskolai.
18. Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.

19. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”
apstiprināšanu.
20. Par saistošo noteikumu Nr.4 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”
apstiprināšanu.
21. Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei.
22. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa
komitejai.
23. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Idoves mantojums”.
24. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013.
gadam” apstiprināšanu.
26. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem.
27. Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās
bibliotēkas statusam.
28. Par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības SIA „Norma K” valdes
loceklim.
29. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs A.Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts.
Administrācijas darbinieki:
Izpilddirektors A.Bukovskis;
Personāldaļas vadītāja I.Krieviņa;
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Mālpils vidusskolas direktore S.Lapiņa (13.-16., 25. jaut.)
Sidgundas pamatskolas direktore A. Sārna (13.-16., 25. jaut.)
Mālpils internātpamatskolas un Profesionālās vidusskolas direktore F. Ģēvele
(17., 25. jaut.)
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors J. Vītums (13., 19., 25. jaut.)
R. Grollis (1.-2., 33. jaut.)
Nav ieradušies deputāti – R. Tāle – pamatdarba dēļ, L. Ligeris – pamatdarba
dēļ, A. Hildebrante – pēcdzemdību atvaļinājuma dēļ.

Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina
papildināt izskatāmos jautājumus ar 4 (četriem) punktiem.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts) NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 4 (četriem) punktiem šādā redakcijā:
30. Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/5 „Par saistošo
noteikumu Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Mālpils novadā" apstiprināšanu” atcelšanu.
31. Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/6 „Par saistošo
noteikumu Nr.18 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā"
apstiprināšanu.” atcelšanu.
32. Par saistošo noteikumu Nr.6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mālpils novadā" apstiprināšanu.
33. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas
izmantošanu” apstiprināšanu.

2/1.
Par satiksmes autobusu pieturas vietu Mālpilī.
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.janvārī saņemts
R.G. iesniegums (reģ. Nr. 11) ar lūgumu atbalstīt sabiedriskā transporta
kustības nodrošināšanu Mālpils ciemā un sniegt palīdzību iekāpšanas perona
uzkopšanas darbos.
Dome, izskatot iepriekš minēto iesniegumu, konstatē sekojošo:
1.
R. G. pieder nekustamais īpašums Sniedzes iela 1, kadastra Nr. 8074
003 0710, kurš sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 8074 003
0710) 0,2258 ha platībā, noliktavas (kadastra apzīmējums 8074 003 0710
001) un autoostas ēkas jaunbūves (kadastra apzīmējums 8074 003 0710
002), kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums).
2.
Šobrīd pasažieru iekāpšana un izkāpšana, kā arī autobusu
uzturēšanās starp reisiem Mālpils ciemā notiek R.G. piederošajā
Nekustamajā īpašumā, kurā viņš veic visus ar autoostas apsaimniekošanu un
uzturēšanu saistītos darbus – teritorijas sakopšanu, sniega tīrīšanu,
asfaltseguma labošanu utml. Pašreizējā pieturvieta ir veidota atbilstoši
autoostas prasībām – ar iekāpšanas peronu, plašu apgriešanās un autobusu
uzturēšanās laukumu, soliņiem, nojumi, kā arī uzgaidāmo telpu, kurā ir tualete
un atsevišķa telpa autobusu šoferiem. Uzgaidāmā telpa izmaksu dēļ
pagaidām netiek izmantota tai paredzētajiem mērķiem.

3.
R.G. norāda, ka autoostas aprīkošana un pakalpojumu nodrošināšana
atbilstoši normatīvajiem aktiem Mālpils ciemā ir nerentabla un šai teritorijai
visdrīzāk netiks piešķirts autoostas statuss. Tāpēc arī turpmāk no pasažieru
pārvadātājiem un valsts nebūs iespējams saņemt atbalsta maksājumus
autoostas uzturēšanai. R.G. informē, ka ir spiests izvērtēt iespēju aizliegt
autobusiem veikt pasažieru apmaiņu Nekustamajā īpašumā, un norāda, ka
pašvaldībai ir tiesības noteikt autobusu pieturvietu citā teritorijā, veicot
pieturvietas labiekārtošanu un apsaimniekošanu.
4.
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē R.G. norādīja, ka arī
turpmāk viņš neiebilstu, ka autobusu pieturvieta atrastos viņam piederošajā
nekustamajā īpašumā, ja vien pašvaldība piedalītos sabiedriskā transporta
kustības nodrošināšanas un iekāpšanas perona uzkopšanas darbos. R.G.
piedāvā noslēgt patapinājuma līgumu ar pašvaldību par Nekustamā īpašuma
bezatlīdzības lietošanu uz laiku līdz trīs gadiem, vienojoties par patapinājuma
nosacījumiem un abu pušu pienākumiem un tiesībām.
5.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta
pakalpojumus; 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, t.sk., par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu
un uzturēšanu, ielu un laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošanu.
6.
Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 33.panta pirmo un otro daļu
pasažieru pārvadājuma maršruti aprīkojami ar līniju būvēm. Līniju būvju
(izņemot autoostas) ierīkošanu, to labiekārtošanu un uzturēšanu pilsētās veic
attiecīgās pašvaldības, lauku apvidos — ceļu īpašnieki. Līniju būve ir speciāls
objekts (pieturvieta), kas paredzēts kustības organizēšanai un pasažieru
apkalpošanai maršrutos.
7.
Dome atzīst, ka nebūtu lietderīgi slēgt esošo autobusu pieturvietu R.G.
piederošajā Nekustamajā īpašumā, jo šī teritorija ir attiecīgi izbūvēta un jau
ilgus gadus tiek izmantota šim mērķim. Dome konstatē, ka Nekustamais
īpašums pilnībā tiek izmantots publiskai lietošanai, lai nodrošinātu sabiedriskā
transporta kustību un pasažieru apkalpošanu Mālpils ciemā, tāpēc iedzīvotāju
interesēs pašvaldībai būtu nepieciešams gādāt par šīs teritorijas uzturēšanu
un sanitāro tīrību, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar R.G.
Ņemot vērā R.G. ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2. un 19.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V.
Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Piedāvāt R.G. noslēgt Patapinājuma līgumu par nekustamā īpašuma
Sniedzes iela 1, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0710,
bezatlīdzības lietošanu uz trijiem gadiem.
2. Uzdot izpilddirektoram Agrim Bukovskim vienoties par patapinājuma
nosacījumiem un noslēgt Patapinājuma līgumu ar R.G.

2/2.
Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni.
1. Mālpils novada domē 2013.gada 15. janvārī saņemts SIA „VZS
Birojs” iesniegums (reģ.Nr.28), kurā lūgts atļaut piešķirt Mālpils novada
ģerboņa simbolikas lietošanas atļauju uz suvenīriem ražošanas laika periodā
no 2013. līdz 2014. gadam. Iesniegumam pievienots: izstrādājuma skice,
simbolikas izmantošanas formas apraksts, izziņa par lietošanas veidu un
apjomu, reģistrācijas apliecības kopija.
Dome, pamatojoties uz 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
Mālpils novada pašvaldības simboliku”, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J.
Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L.
Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1.1. Piešķirt SIA „VZS Birojs” Mālpils novada ģerboņa simbolikas
lietošanas atļauju uz suvenīriem līdz 2013. gada 31. decembrim.
2. Mālpils novada domē 18.01.2013. saņemts Z/S „Lejnieki” īpašnieku
iesniegums (reģ.Nr. 39), ar lūgumu ļaut zemnieku saimniecībām izmantot
Mālpils novada ģerboni savas ražotās produkcijas etiķetēs.
Dome, pamatojoties uz 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
Mālpils novada pašvaldības simboliku”, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
2.1. Piešķirt Z/S „Lejnieki” Mālpils novada ģerboņa simbolikas
lietošanas atļauju savas ražotās produkcijas etiķetēs līdz 31.12.2013.
2/3.
Par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā.
Mālpils novada domē 18.01.2013. saņemts Z/S „Lejnieki” īpašnieces
iesniegums ar priekšlikumu Mālpils novadam iestāties Vidzemes tūrisma
asociācijā, kas popularizē Vidzemes novada tūrisma objektus un piesaista
jaunus interesentus. Iestāšanās šajā asociācijā ļautu Mālpils novadam
piesaistīt jaunus tūristus, kuri savus maršrutus plāno ar tādu portālu kā
www.vidzeme.com un www.liveriga.com palīdzību.
Pašvaldībām, kļūstot par Vidzemes Tūrisma Asociācijas (turpmāk tekstā VTA)
biedriem, tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
 Sadarbība ar citām pašvaldībām VTA pārstāvētajos ES projektos,
veicinot tūrisma attīstību novadā Iespēja pārstāvēt Novadu gan
vietējās, gan starptautiskajās izstādēs;
 Pārstāvniecība Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē un Tūrisma
attīstības valsts aģentūrā;
 Iespēja piedalīties VTA organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos;
 Bezmaksas
reklāma par novadā notiekošajiem pasākumiem
Vidzeme.com;
 Pārstāvēt novada intereses, VTA izdodot dažādus tūrisma materiālus;




Iespējas nodibināt vērtīgus kontaktus ar partneriem gan Latvijā, gan
ārvalstīs;
Konsultēties bez maksas ar VTA speciālistiem.

Dalības maksa pašvaldībām Vidzemes Tūrisma Asociācijā – 0.02 LVL gadā
par iedzīvotāju.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Atbalstīt Mālpils novada iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā.

2/4.
Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 1.
redakcijas pilnveidošanu.
Apkopojot publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un
iedzīvotāju iesniegumus, tika konstatēts, ka institūcijām un iedzīvotājiem ir
dažādi redakcionāli iebildumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
un kartogrāfiskajā materiālā:
Institūcijas
Rīgas reģionālā virsmežniecība

Komentāri
Iekļaut teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos labojumus
pieminekļu Nav iebildumi par izstrādāto redakciju

Valsts
kultūras
aizsardzības inspekcija
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Iekļaut teritorijas izmantošanas un
apbūves
noteikumos
daļējus
labojumus
Dabas aizsardzības pārvalde
Iekļaut teritorijas izmantošanas un
apbūves
noteikumos
daļējus
labojumus
Zemkopības ministrijas nekustamie Iekļaut teritorijas izmantošanas un
īpašumi
apbūves
noteikumos
daļējus
labojumus
SIA „Mālpils Agro”
Iekļaut teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos labojumus
R. Grollis
Mainīt Mālpils ciema robežu
Dz. Grolle

Mainīt Mālpils ciema robežu

Saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ” 87. punkta 2.apakšpunktu,
dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:

1. Pilnveidot Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam
1.redakciju atbilstoši saņemtajiem institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem.
2/5.
Par ielu nosaukumiem
Mālpils novada dome saņēmusi Valsts Zemes dienesta Rīgas reģiona
nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1-R/4736 par ielu nosaukumiem. Valsts adrešu
reģistrā ir reģistrētas ielas (Mālpils pagasta padomes 25.02.1998. protokols
Nr. 4/2), kuras nav iespējams attēlot Valsts adrešu reģistra kartē un nav
norādīti kadastra apzīmējumi. 2010. gadā ir apstiprināti jauni Mālpils novada
ielu un ceļu saraksti.
Dome, atklāti balsojot, ar atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Likvidēt sekojošas Valsts adrešu reģistrā reģistrētas ielas:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pumpura iela, Sidgunda, Mālpils novads;
Vidus iela, Sidgunda, Mālpils novads;
Stirnu iela, Bukas, Mālpils novads;
Muižas iela, Bukas, Mālpils novads;
Mednieku iela, Bukas, Mālpils novads;
Tūristu iela, Bukas, Mālpils novads.

2/6.
Par zemes vienības statusa noteikšanu.
1. Ar Mālpils novada domes 2012. gada 26. septembra sēdes Nr.10 lēmuma
Nr.10/27 punktu 7, I.D. tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma „Vites Rubeņi” zemi 6,0 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 006 0244, un saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu,
viņam tika piedāvāts laika posmā līdz 2012. gada 30. decembrim slēgt zemes
nomas līgumu uz augstākminēto zemes vienību. I. D. līdz likumā noteiktajam
termiņam zemes nomas pirmtiesības nav izmantojis.
Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zemes vienību ieskaitīt Valsts
rezerves zemes fondā. Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1.1. Zemes vienību „Vites Rubeņi” 6,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
8074 006 0244, ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā.

2. Ar Mālpils novada domes 2012. gada 26. septembra sēdes Nr.10 lēmuma
Nr.10/27 punktu 2, M.V. tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības
uz nekustamā īpašuma „Dignas” zemi 7,58 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0263, un saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu,
viņam
tika
piedāvāts
laika
posmā
līdz
2012.
gada
30. decembrim slēgt zemes nomas līgumu uz augstāk minēto zemes vienību.
M. V. līdz likumā noteiktajam termiņam zemes nomas pirmtiesības izmantojis.
Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zemes vienība piekrīt Mālpils
novada pašvaldībai. Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
2.1. Zemes vienība „Dignas” 7,58 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074
003 0263, piekrīt Mālpils novada pašvaldībai.
2/7.
Par pagasta padomes 21.05.2008. lēmuma Nr.9/6 un Nr.9/10 anulēšanu.
Mālpils novada domē 2012. gada 27. decembrī reģistrēts (reģ. Nr.564) Š.T.
iesniegums, kurā viņa lūdz domi atcelt Mālpils pagasta padomes 2008. gada
21. maija sēdes Nr.9 lēmumus Nr.9/6 par nekustamā īpašuma „Vitenieki”
sadalīšanu un Nr.9/10 „Par adreses piešķiršanu”.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Atcelt Mālpils pagasta padomes 21.05.2008. sēdes Nr. 9 lēmumus Nr. 9/6
„Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”, kurā tika sadalīts nekustamais
īpašums „Vitenieki”, kadastra Nr.8074 006 0032 un Nr.9/10 „Par adreses
piešķiršanu”.
2/8.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.

1. Mālpils novada domē 2012. gada 27. decembrī reģistrēts Š.T. iesniegums
(reģ. Nr.564), kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vitenieki”.
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 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt Š.T., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,
nekustamo īpašumu „Vitenieki”, 5,18 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006
0032, atdalot zemes vienību 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006
0033.
1.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods –
0101.
1.2. Atdalītajai zemes vienībai 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006
0033 piešķirt nosaukumu „Debeši”, Mālpils novads.
1.3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 006 0032, sastāvošam
no zemes vienības 0,48 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0032 un
mājīpašuma, saglabāt adresi „Vitenieki”, Vite, Mālpils novads.
1.4. Zemes vienībai 0,48 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0032,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- 0,19 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods-0601;
- 0,29 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
2. Mālpils novada domē 2013. gada 17. janvārī reģistrēts I.B.J. pilnvarotā
pārstāvja A.L. iesniegums (reģ. Nr.33), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu „Lejas Urdzēni”. 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 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:
2. Atļaut sadalīt I.B.J., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,
nekustamo īpašumu „Lejas Urdzēni”, 35,3 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074
006 0187, atdalot zemes vienību 12,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
006 0188.
2.1
Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods –
0201.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai 12,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
006 0188 piešķirt nosaukumu „Augšurdzēni”, Mālpils novads.
2.3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 006 0187, sastāvošam
no zemes vienības 23,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0187 un
mājīpašuma, saglabāt adresi „Lejas Urdzēni”, Mālpils novads.
2.4. Zemes vienībai 23,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0187,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
2/9.
Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
2012.gada 19.decembrī Mālpils novada domē ar Nr.549 reģistrēts D.D.
iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.N.

adresē „dzēsts”. Iesniegumā D.D norāda, ka dzīvoklis ir viņas īpašumā un
A. N. tur reāli nedzīvo.
A. N. nosūtīta vēstule ar informāciju, ka plānots D.D. iesniegumu
izskatīt Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdē 2013.gada 17.janvārī, sēdes sākums plkst.16.00 un domes
sēdē 2013.gada 23.janvārī, sēdes sākums pl.15.00, un viņš aicināts ierasties
uz sēdi jautājuma izskatīšanas laikā, lai sniegtu papildus informāciju par
tiesisko pamatojumu uz dzīvesvietas deklarēto adresi „dzēsts”. Telefoniski
sazinoties ar A. N. māti, saņemta informācija, ka dēls izbraucis uz ārzemēm.
Konstatēts, ka saskaņā ar zemesgrāmatā esošo informāciju dzīvokļa
adresē „dzēsts”, īpašnieki ir: no 27.06.2007. līdz 07.07.2009. A.N., no
07.07.2009. līdz 03.09.2009. SIA „Namu fonds”, no 03.09.2009. līdz
08.01.2013. D.D., no 08.01.2013. Ē.K. Zemesgrāmatā nav ierakstu par spēkā
esošiem īpašuma apgrūtinājumiem. Atbilstoši iepriekš minētai informācijai
A.N. īpašuma tiesības uz dzīvokli izbeigtas ar 03.09.2009. Pēc šā datuma
A.N. ģimenes locekļi (māsa, māte, tēvs) deklarējuši savu dzīvesvietu citā
adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta 2. daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:
Ņemot vērā D.D. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, A.N., personas kods „dzēsts”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt
Antonijas ielā 6.

Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,

2/10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Mālpils novada domē saņemti šādi politiski represēto personu iesniegumi ar
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2012.gadā:
1. No R.B. personas kods dzēsts, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „Kulītes” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā
darbībā. 07.01.2013. iesniegums ar reģ. Nr.10.

2. No A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „”dzēsts” par
nekustamā īpašuma „Veckalni” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā
darbībā. 14.01.2013. iesniegums Nr.25.
3. No P.M., personas „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par 3/10
domājamām daļām no nekustamā īpašuma „Randas-Strautiņi” zemes un
mājas un nekustamā īpašuma „Vībotnes” zemi, kas netiek izmantota
saimnieciskā darbībā. 15.01.2013. iesniegums Nr. 27.
4. No A.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, par nekustamiem
īpašumiem “Vecpupaiņi” un “Pupaiņi”. Iesniegumā norādīts, ka 20.5 ha zemes
tiek iznomāta SIA „Sidgunda 2”. 14.01.2013. iesniegums ar reģ. Nr.24.
5. No Z.D.P., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „Dailas” zemi un nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi”
dzīvojamo māju un zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.
09.01.2013. iesniegums ar reģ. Nr. 16.
6. No G.U., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „Silvijas” zemi un nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi”
dzīvojamo māju un zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā
07.01.2013. iesniegums Nr. 17.
7. No A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamo īpašumu „Miedriķi” (zemi un dzīvojamo māju), kas netiek
izmantots saimnieciskajā darbībā. 04.01.2013. iesniegums ar reģ. Nr.5.
8. No M.V., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamo īpašumu „Kalna Vīzēni” un „Mielēni” zemi un dzīvojamām mājām,
kas netiek izmantoti saimnieciskā darbībā. 09.01.2013. iesniegumā ar
reģ.Nr.15 norādīti zemes vienību un ēku kadastra apzīmējumi un platības.
9. No G.Z., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „Kalna Vīzēni”
1/4 domājamo daļu, 17.01.2013.
iesniegums ar reģ.Nr.31.
Dome uzklausīja nodokļu administratores Mārītes Nīgrandes sniegto
informāciju, ka saimnieciskā darbībā netiek izmantota nekustamā īpašuma
„Kabatiņas” zeme un dzīvojamā māja, kas pieder politiski represētai personai
B.G., kura pašlaik atrodas PA „Mālpils sociālais dienests” aprūpes centrā.
Konstatēts, ka pašvaldībā reģistrētie nomas līgumi satur sekojošu informāciju:
1)
Līdz 31.12.2013. ir spēkā noslēgtie zemes nomas līgumi par 8.00 ha
nekustamā īpašuma „Silvijas” zemes un 8.00 ha nekustamā īpašuma „Dailas”
zemes iznomāšanu z/s .”Jaunceplīši”, kura to izmanto saimnieciskā darbībā;
2)
Līdz 01.12.2016. ir spēkā noslēgtais zemes nomas līgums par 20.5
ha nekustamā īpašuma „Vecpupaiņi” zemes iznomāšanu SIA „Sidgunda 2”,
kura to izmanto saimnieciskā darbībā;
LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrā daļā noteikts:
Politiski represētajām personām par zemi kā arī šā likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa
objektiem, 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 citu personu iesniegumi ar lūgumu
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2013.gadā :
1. No otrās grupas invalīda A.S., par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu 2013.gadā. Iesniegumam pievienota invalīda
apliecības kopija, kurā redzams, ka apliecība derīga līdz 2013.gada
29.maijam. 11.01.2013 iesniegums ar reģ.Nr.22. Iesniegums mutiski
precizēts, norādot, ka atvieglojums pieprasīts par nekustamā īpašuma
„Rožkalni” zemes daļu (4 zemes vienības), kura netiek iznomāta SIA „Veģi”
saimnieciskās darbības veikšanai.
2. No otrās grupas invalīda
J.K., par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu 2012.gadā un 2013.gadā.
Uzrādīta invalīda
apliecība, izsniegta 2012.gada 12.novembrī un derīga līdz 2013.gada
4.novembrim. 2012.gada 18.decembra iesniegums ar reģ.Nr.546. Iesniegumā
norādīts, ka 9.00 ha zemes tiek iznomāta SIA „Sidgunda 2”.
Konstatēts, ka :
1) J.K. piedalās nodokļu atbalsta pasākumā un viņam piešķirts samaksas
termiņa pagarinājums uz 12 mēnešiem par nokavētiem nodokļa
maksājumiem;
2) Līdz 31.12.2014. ir spēkā noslēgtais zemes nomas līgums par 14.55 ha
nekustamā īpašuma „Rožkalni” zemes iznomāšanu z/s ”Veģi”, kura to izmanto
saimnieciskā darbībā;
3) Līdz 31.12.2013. ir spēkā noslēgtais zemes nomas līgums par 9.00 ha
nekustamā īpašuma „Kalna Urdzēni” zemes iznomāšanu SIA „Sidgunda 2”,
kura to izmanto saimnieciskā darbībā.
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.
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz LR likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, dome, atklāti balsojot ar 10
balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai R.B., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”,
par nekustamā īpašuma „Kulītes” zemi 30.2 ha kopplatībā.
2. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”;
4.1. par nekustamā īpašuma „Veckalni” zemi 10.9 ha kopplatībā,
4.2. par dzīvojamo māju „Veckalni”.
3. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai P.M., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”;

3.1. par 3/10 domājamām daļām no nekustamā īpašuma „Randas-Strautiņi”
zemes;
3.2.par 3/10 domājamām daļām no nekustamā īpašuma „Randas-Strautiņi”
dzīvojamās mājas;
3.3.par nekustamā īpašuma „Vībotnes” zemi 8.0 ha kopplatībā.
4. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.B., personas kods
„dzēsts”, dzīvojošai
„dzēsts”
4.1. par 1/3 domājamo daļu saimniecības “Pupaiņi” (pagalms) zemi 0.44 ha
kopplatībā un saimniecības “Vecpupaiņi” zemi 7.00 ha platībā, ņemot vērā,
ka par 20.5 ha izmantošanu noslēgts nomas līgums ar SIA “Sidgunda-2”,
kura nodarbojas ar saimniecisko darbību;
4.2. par 1/3 domājamo daļu no dzīvojamās mājas “Pupaiņi”;
5. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu
50% apmērā politiski represētajai personai Z.D.P., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”’;
5.1.ar nekustamā īpašuma „Dailas” zemi 21.5 ha platībā, ņemot vērā, ka 8.00
ha zemes ir iznomāti
zemnieka saimniecībai, kura nodarbojas ar
saimniecisko darbību;
5.2.par nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo
daļu;
5.3.par nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi” zemes 1/3 domājamo daļu.
6. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai
G.U., personas kods
„dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
6.1par nekustamā īpašuma „Silvijas” zemi 21.5 ha platībā, ņemot vērā, ka
8.00 ha zemes ir iznomāti zemnieka saimniecībai, kura nodarbojas ar
saimniecisko darbību;
6.2.par nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo
daļu;
6.3.par nekustamā īpašuma „Kalnaķirķi” zemes 1/3 domājamo daļu.
7. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
7.1. par nekustamā īpašuma „Miedriķi” zemi 41.00 ha kopplatībā;
7.2.par nekustamā īpašuma „Miedriķi” dzīvojamo māju.
8. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai M.V., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
8.1. par nekustamā īpašuma „Kalna Vīzēni” zemes 2.1 ha kopplatībā ¼
domājamo daļu;
8.2. par nekustamā īpašuma „Kalna Vīzēni” dzīvojamās mājas ¼ domājamo
daļu ;
8.3. par nekustamā īpašuma „Mielēni” zemi 30.5 ha platībā.
9. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai G.Z., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
- par ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Kalna Vīzēni” zemes, kuras
kopējā platība 2.1 ha;
- par dzīvojamās mājas „Kalna Vīzēni” 1/4 domājamo daļu;

10. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai B.G., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”:
2.1. par nekustamā īpašuma „Kabatiņas” zemi 1.4 ha kopplatībā;
2.2. par dzīvojamo māju „Kabatiņas”.
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1., dome, atklāti
balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A.
Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts),
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 5
mēnešiem 50% apmērā otrās grupas invalīdam A.S., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „Rožkalni” zemi
14.65 ha platībā.
2. Piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 1 mēnesi
50% apmērā otrās grupas invalīdam J.K., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts” par nekustamā īpašuma „Kalna Urdzēni” zemi 15.7
ha platībā.
3. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 5
mēnešiem 50% apmērā otrās grupas invalīdam J.K., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „Kalna Urdzēni”
zemi 15.7 ha platībā.

2/11.
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli
Mālpils novadā” apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Mālpils novadā” (lieta Nr. 1-01.1).

2/12.
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas
paziņojumu
piespiedu
izpildi
Mālpils
novadā”
apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils novadā” (lieta Nr.
1-01.1).

2/13.
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, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Saskaņot:
1.1. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā)
1.2. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā)
1.3. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā)
1.4. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju (skatīt pielikumā)

2/14.
Par Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas reorganizāciju
Izglītojamo skaits Mālpils novada izglītības iestādēs ar katru gadu
samazinās. 2008./2009. mācību gadu Mālpils vidusskolā uzsāka 398, bet
Sidgundas pamatskolā 106 skolēni. Savukārt 2012./2013. mācību gadā
Mālpils vidusskolā mācās 313, bet Sidgundas pamatskolā - 63 bērni.
Pašvaldībā samazinājies arī jaundzimušo skaits, sevišķi Sidgundas ciemā.
Izvērtējot nākotnes prognozes, redzams, ka skolēnu skaitam arī nākamajos
septiņos gados ir tendence samazināties. Līdz ar to veidojas situācija, ka
Sidgundas pamatskolā nevar nokomplektēt klases. Tā šajā mācību gadā vairs
nav 1.klases, arī nākošajā mācību gadā nebūs bērnu, kas apmeklē 1.klasi
Sidgundas skolā.
Samazinoties izglītojamo skaitam, būtiski samazinās valsts
mērķdotācijas pedagogu algām, kā arī administrācijas atalgojums. Sidgundas
pamatskolā šajā mācību gadā tika samazināta direktora vietnieka amata
slodze. Jau vairākus gadus piešķirtās mērķdotācijas tiek pārdalītas starp
abām izglītības iestādēm - no Mālpils vidusskolas novirzot līdzekļus
Sidgundas pamatskolai, kas no savām mērķdotācijām nespēj iztikt. Līdz ar to
pedagogi par likmi saņem minimālo atalgojumu, rodas spriedze un neveselīga
konkurence starp abām izglītības iestādēm, kā rezultātā tiek grauta Mālpils
pašvaldības izglītības iestāžu reputācija kopumā, daļa pedagogu meklē darba
vietas citās skolās, vecāki izvēlas bērnus izglītot kaimiņu pašvaldību mācību
iestādēs (Siguldā -17 bērni; Suntažos – 10 bērni).
Mālpils novada dome 2012.gada 29.februārī pieņēma lēmumu izveidot
darba grupu sešu cilvēku sastāvā, pieaicinot Pierīgas Izglītības kultūras un

sporta pārvaldes galveno speciālisti izglītības jautājumos Maiju Kokari, kas
pētītu situāciju un izstrādātu optimālu skolu reorganizācijas modeli.
Skolu optimizācijas jautājums tika skatīts darba grupas sēdēs
27.09.2012. un 18.10.2012., Mālpils vidusskolas skolotāju, Domes deputātu
un darba grupas pārstāvju sanāksmē Mālpils vidusskolā 2012.gada
22. oktobrī, Sidgundas pamatskolas skolotāju, skolēnu vecāku, Domes
deputātu un darba grupas pārstāvju sanāksmē Sidgundas pamatskolā
2012.gada 11. decembrī.
Mālpils novada dome, uzklausot darba grupas priekšsēdētājas Solvitas
Strausas atskaiti, 2012.gada 19.decembra sēdē nolēma virzīt turpmākai
izskatīšanai vienu no iespējamiem izglītības iestāžu reorganizācijas modeļiem
– Sidgundas pamatskolas un Mālpils vidusskolas reorganizāciju, abas skolas
apvienojot, un uz minēto skolu bāzes izveidojot jaunu iestādi - Mālpils novada
vidusskolu ar filiāli Sidgundas ciemā.
Ņemot vērā augstākminēto, skolu direktoru sniegto redzējumu par
izglītības iestāžu turpmākām
attīstības iespējām, skolēnu vecāku un
sabiedrības viedokli, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 9.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 1. un 2.punktu un 23.panta otro un piekto daļu,
valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
nolemj:
1. Ar 2013.gada 1.augustu reorganizēt Mālpils novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes, apvienojot Sidgundas pamatskolu
(reģistrācijas Nr. 4312901130, juridiskā adrese: Sidgundas pamatskola,
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152) un Mālpils vidusskolu (reģistrācijas
Nr. 4313901102., juridiskā adrese: Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads,
LV-2152), uz reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes izveidojot jaunu
iestādi – Mālpils novada vidusskolu ar filiāli Sidgundas ciemā.
2. Noteikt, ka Mālpils novada vidusskola ir Mālpils vidusskolas un Sidgundas
pamatskolas mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī augstākminēto
skolu darba tiesisko attiecību pārņēmēja daļā, kas attiecas un izglītības
programmu īstenošanu.
3. Uzdot Mālpils novada vidusskolai ar 2013.gada 1.septembri turpināt
realizēt Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas licencētās
izglītības programmas.
4. Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram Agrim Bukovskim pēc šī lēmuma
stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos
brīdināt par reorganizāciju Sidgundas pamatskolas un Mālpils vidusskolas
direktorus.
5. Uzdot Sidgundas pamatskolas direktorei Anitai Sārnai un Mālpils
vidusskolas direktorei Solvitai Lapiņai pēc šī lēmuma stāšanās likumīgā
spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par
reorganizāciju to pakļautībā esošos skolotājus un darbiniekus.
6. Uzdot Sidgundas pamatskolas direktorei Anitai Sārnai ne vēlāk kā līdz
2013.gada 30.maijam rakstveidā informēt izglītojamo vecākus par

Sidgundas pamatskolas reorganizāciju un izglītības iespējām Mālpils
novada vidusskolas Sidgundas filiālē.
7. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Agrim Bukovskim līdz 2013.gada
1.maijam izvērtēt Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas direktoru
priekšrocības turpināt darba attiecības kā Mālpils novada vidusskolas
direktoram, novērtējot viņu darba rezultātus un kvalifikāciju (Darba likuma
108.pants).
8. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētaja vietniecei
S. Strausai.
2/15.
Par Mālpils vidusskolas attīstības plāna 2012./2013. – 2014./2015. mācību
gadam saskaņošanu.

Dome, izskatot iesniegto Mālpils vidusskolas attīstības plānu
2012./2013. – 2014./2015. mācību gadam, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Saskaņot Mālpils vidusskolas attīstības
2014./2015. mācību gadam (skatīt pielikumu).

plānu

2012./2013.

–

2/16.
Par Mālpils vidusskolas pašvērtējuma saskaņošanu

Dome, izskatot iesniegto Mālpils vidusskolas pašvērtējumu, atklāti
balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts),
NOLEMJ:
1. Saskaņot Mālpils vidusskolas pašvērtējumu (skatīt pielikumu).
2/17.
Par jaunas izglītības programmas apstiprināšanu Mālpils Profesionālajai
vidusskolai.
Izskatot Mālpils novada domē 17.01.2013. saņemto Mālpils Profesionālās
vidusskolas direktores iesniegumu (reģ.Nr. 34), dome, atklāti balsojot ar 10
balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Atļaut
Mālpils
Profesionālajai
vidusskolai
izstrādāt
2013./2014.mācību gadā uzsākt īstenot izglītības programmas:

un

1.1. „Būvdarbi” – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā
kvalifikācija – ēku celtnieks (ēku siltinātājs), īstenošanas ilgums 4 gadi;
1.2. „Ēdināšanas pakalpojumi” - 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis,
iegūstamā kvalifikācija – konditors.

2/18.
Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
Dome, izskatot Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm
„par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (lieta Nr. 3-03.2).

2/19.
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”
apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Mālpils novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas
līdzfinansējumu” (lieta Nr. 1-01.1).

2/20.
Par saistošo noteikumu Nr.4 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”
(lieta Nr. 1-01.1).

2/21.
Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei
Mālpils novada domē ir saņemts Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
Pārvaldes iesniegums, ar lūgumu par 50% samazināt telpu nomas maksu
Mālpils kultūras centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
organizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem 2013. gadā. Saskaņā ar
panākto vienošanos ar Mālpils kultūras centra vadību, pārvalde ir ieplānojusi
sekojošas aktivitātes:
19.01.2013. Pierīgas amatierteātru skate (1. kārta);
01.03.2013. Pierīgas Mūsdienu deju konkurss (1. kārta);
23.03.2013. Pierīgas kultūras centru/namu Tautisko deju kolektīvu
skate (1. kārta);
19.04.2013. Pierīgas skolu Tautisko deju kolektīvu skate.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Samazināt telpu nomas maksu par 50% Mālpils kultūras centrā
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām
skatēm un konkursiem 2013. gadā:
19.01.2013. Pierīgas amatierteātru skate (1. kārta);
01.03.2013. Pierīgas Mūsdienu deju konkurss (1. kārta);
23.03.2013. Pierīgas kultūras centru/namu Tautisko deju kolektīvu
skate (1. kārta);
19.04.2013. Pierīgas skolu Tautisko deju kolektīvu skate.
2/22.
Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā
krusta Rīgas apriņķa komitejai.
Mālpils novada domē ir saņemts Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas
apriņķa komitejas iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 200.00 LVL
apmērā.
Sadarbībā ar Mālpils novada Sociālo dienestu 2012. gadā ir
nodrošināta Eiropas Savienības Programmas 1200 pārtikas produktu
komplektu izdale Mālpils novada trūcīgām un maznodrošinātām personām /
ģimenēm. Sadarbības ietvaros tiek gatavots produktu komplektu piegādes
grafiks un tiek informēts par to izdales punktu, saskaņots nepieciešamais
pārtikas produktu komplektu daudzums, saņemta un apkopota informācija par
labuma guvējiem, programmas īstenošanā sadarbojas ar biedrību „Latvijas
Sarkanais Krusts”, Pārtikas un veterināro dienestu, Lauku atbalsta dienestu,
informē izdales vietu par aktualitātēm programmas īstenošanā, uztur
informāciju par programmu interneta vietnē www.redcross.lv.
Ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm var nodrošināt apģērbu,
apavus un citas sadzīvē nepieciešamās lietas, iespēju robežās nodrošina ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Atbalstīt Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejas darbību,
piešķirot finansējumu 200,00 LVL (divi simti lati) apmērā no P/A „Mālpils
sociālais dienests” budžeta līdzekļiem.

2/23.
Par telpu iznomāšanu biedrībai „Idoves mantojums”

Mālpils novada domē 15.01.2013. ir saņemts biedrības „Idoves
mantojums” iesniegums (reģ. Nr. 26) ar lūgumu rast iespēju iznomāt līdz
2020. gadam bez maksas kādu no Mālpils novada domes telpām biedrības
mērķu un uzdevumu veiksmīgai īstenošanai. Telpas būtu nepieciešamas, lai
varētu kvalitatīvi organizēt regulāras darba grupu tikšanās, kā arī lai
vienkopus glabātu visu biedrības dokumentāciju, kas vajadzīga sanāksmju
laikā. Biedrība „Idoves mantojums” piedāvā telpas kapitālo remontu un
nepieciešamāko interjera aprīkojumu, ko varētu realizēt ar projektu palīdzību,
piesakoties uz Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta piedāvātās
„NVO darbības atbalsta programmas” izsludināto projektu konkursu šī gada
otrajā pusē. Biedrība „Idoves mantojums” savā piecu gadu darbības laikā ir
īstenojusi divpadsmit projektus par kopējo summu 23 000 LVL apjomā.
Biedrībai “Idoves mantojums” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu
Nr.225, kas atrodas Mālpils novada domes administratīvās ēkas 2.stāvā
Mālpilī, Nākotnes ielā 1, biedrībai „Idoves mantojums” līdz 2020. gada 31.
decembrim.

2/24.
Par telpu nomas maksas noteikšanu.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: A. Bukovskim, R. Jomertam, S. Strausai
Saistībā ar izsludināto mutisko izsoli uz telpu nomu kredītiestādes
norēķinu centra izveidošanai pašvaldībai piederošajās telpās Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, Mālpils novadā, dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:

Noteikt telpu nomas maksu kredītiestādes norēķinu centra izveidošanai
pašvaldībai piederošajās telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā 1,00
LVL/ m2 bez PVN mēnesī.

2/25.
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu
2013. gadam” apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva,
A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par Mālpils novada domes
budžetu 2013. gadam” (lieta Nr. 1-01.1).

2/26.
Par izglītības iestāžu tāmju 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” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes:
-

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

2/27.
Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās
Mālpils novada domē 07.01.2013.saņemts Latvijas Bibliotēku padomes
iesniegums (reģ. Nr.14), kurā iesaka atkārtotai akreditācijai reģionā galvenās
bibliotēkas statusam Salaspils novada, Babītes novada, Olaines novada,
Ķekavas novada, Garkalnes novada, Ropažu novada, Mālpils novada,
Siguldas novada, Inčukalna novada, Carnikavas novada, Ādažu novada,
Saulkrastu novada, Baldones novada, Krimuldas novada, Stopiņu novada un
Sējas novada pašvaldību bibliotēkām izvirzīt Salaspils novada bibliotēku.

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otrajā daļā noteikto un atsaucoties uz
Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu, dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm
„par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Atkārtoti izvirzīt Salaspils novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas
statusam.
2/28.
Par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim
Ziņo: A. Lielmežam
Tiek dots vārds: E. Saleniecei, L. Amerikai, V. Svikšam
Likuma
„Par
valsts
un
pašvaldību
kapitāla
daļām
un
kapitālsabiedrībām” 61.panta trešā daļa nosaka, ka valdes locekļa mēnešalgu
pārrēķina katru gadu un pārrēķināto mēnešalgu sāk izmaksāt ar attiecīgā
gada 1.aprīli. Pašvaldības SIA ‘Norma K’ valdes locekļa, kurš faktiski pilda
valdes priekšsēdētāja funkcijas uzņēmumā, mēnešalga nav pārrēķināta vairāk
kā gadu. Pašvaldības kapitāla turētāja pārstāvis A.Lielmežs ir izvērtējis
pašvaldības SIA „”Norma K” revidentu ieteikumus.
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 311 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un
valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā
darbinieka atlīdzību” 6.punkts nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes
priekšsēdētājam nosaka mēnešalgu, piemērojot koeficentu saskaņā ar šo
noteikumu pielikumu. Saskaņā ar iepriekš minēto pielikumu, pašvaldības SIA
„Norma K’ ir iedalīta pirmajā grupā kā maza kapitālsabiedrība, kuras valdes
priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamais koeficents ir ne vairāk
kā 2,65.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicēto valstīt strādājošo iepriekšējā gada (2012.) pirmā
pusgada mēneša vidējais darba samaksas apmērs ir 474 lati.
Dome atzīst, ka pašvaldības SIA ‘Norma K” valdes locekļa mēnešalgas
noteikšanai būtu pamatoti palielināt koeficentu no pašreiz piemērotā 1,22 uz
1,35.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas
8.punktu un 61.panta trešo daļu dome, , atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
1. Noteikt mēnešalgu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Norma K” valdes loceklim 640,- LVL mēnesī sākot ar 2013.gada
1.februāri, atlīdzību izmaksājot no kapitālsabiedrības līdzekļiem.
2. Kapitāldaļu turētāja pārstāvim izdarīt attiecīgus grozījumus darba
līgumā.

2/29.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Mālpils novada domē 24.01.2013. saņemts novada domes priekšsēdētāja
vietnieces Solvitas Strausas iesniegums, kurā lūgts piešķirt ikgadējo
atvaļinājumu. Dome pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu un 42.panta
pirmo daļu, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs, V.
Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), deputātei S.Strausai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu:
1.1. 14 kalendārās dienas - no 2013.gada 28.janvārim līdz
10.februārim par darba laiku no 2010.gada 30.decembra līdz 2011.gada
29.decembrim.
1.2. 28 kalendārās dienas – no 2013.gada 11.februārim līdz 10.martam
par darba laiku no 2011.gada 29.decembra līdz 2012.gada 28.decembrim.
2. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai apmaksātu
papildatvaļinājumu – 4 darba dienas no 2013.gada 11.marta līdz
14.martam, par darba laiku no 2011.gada 29.decembra līdz 2012.gada
28.decembrim.

2/30.
Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/5 „Par saistošo
noteikumu Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Mālpils novadā" apstiprināšanu” atcelšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:
Atcelt 28.11.2012. Mālpils novada domes lēmumu Nr. 12/5. „Par saistošo
noteikumu Nr.17 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Mālpils novadā" apstiprināšanu.”

2/31.
Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/6 „ Par saistošo
noteikumu Nr.18 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā"
apstiprināšanu.” atcelšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
R. Jomerts), NOLEMJ:

Atcelt 28.11.2012. Mālpils novada domes lēmumu Nr. 12/6. „ Par
saistošo
noteikumu Nr.18 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā"
apstiprināšanu”.
2/32.
Par saistošo noteikumu Nr.6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils
novadā" apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils novadā" (lieta Nr. 1-01.1).

2/33.
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas
izmantošanu” apstiprināšanu.
Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, R. Jomerts), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Nodeva par Mālpils novada
simbolikas izmantošanu” (lieta Nr. 1-01.1).

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

28.01.2013.

