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Sēdi atklāj: plkst.18.00
Sēdi slēdz: plkst.19.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
Par Mālpils kultūras centra projekta pieteikumu aktualizāciju LEADER
programmas ietvaros.
6. Par Vidzemes tūrisma asociācijas piedāvājumu piedalīties pārrobežu
sadarbības projektā „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma
neatņemama sastāvdaļa”.
7. Par KPFI izsludināto projektu konkursu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai – 3.kārta”.
8. Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību investīcijām.
9. Par finansiālu atbalstu Latvijas Pašvaldības darbinieku veselības kases
uzturēšanai.
10. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
11. Par finansiālu atbalstu Mālpils pensionāru padomes organizētajai
ekskursijai.
12. Par pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par grozījumiem Mālpils novada domes
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Mālpils novada domes
nolikums”” apstiprināšanu.
14. Par amata atlīdzības noteikšanu Mālpils novada vidusskolas
direktoram.
15. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
1.
2.
3.
4.
5.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti: R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps
Administrācijas darbinieki:
Izpilddirektors A. Bukovskis
Kultūras centra direktore E. Priekule
Projektu koordinatore I. Pauloviča
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka
Kancelejas vadītāja S. Ozola
Iedzīvotāju reģistratore - nodokļu administratore M. Nīgrande

Nav ieradušies deputāti: A. Apsītis – pamatdarba dēļ.
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
informē deputātus par aktuālākajiem jautājumiem no sēdes līdz sēdei:
 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē;
 Piedalījies ES Reģionu komitejas plenārajā sesijā Briselē un ALDE
darba grupas sanāksmē Drēzdenē;
 Tiek risināts jautājums par smagās tehnikas transporta plūsmu caur
Mālpils centru;
 Saņemtas sūdzības par jaundzimušo pabalstu izmaksām;
 Piedalījies skolu izlaiduma pasākumos un Mālpils vidusskolas 30 gadu
jubilejas pasākumā;
 Piedalījies Mālpils kultūras centra organizētajā Jāņu ielīgošanā;
 Tiek kārtota dokumentācija ēkas Nākotnes ielā 1 inventarizācijas lietas
aktualizēšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā.
Deputāte S. Strausa ziņo, ka piedalījusies Sidgundas pamatskolas 9.klases
izlaidumā un Mālpils vidusskolas 12. klases izlaidumā.
Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies Mālpils vidusskolas 9. klases
izlaidumā.
Deputāts V. Mihelsons ziņo par notiekošajām sporta nometnēm Mālpils
novadā, piedalījies Mālpils internātpamatskolas 9. klases izlaidumā.

Izpilddirektors A.Bukovskis piedalījies projektu vizītē Poisdorfā, Austrijā, kā arī
apmeklējis koncertzāles atklāšanu Rēzeknē. Notiek remontdarbi Mālpils
vidusskolā un Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē „Māllēpīte”.
Kultūras centra direktore E. Priekule ziņo, ka notiek aktīva gatavošanās XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Sēdes vadītājs Aleksandrs Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos
jautājumus ar 2 punktiem. Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par”
(R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā:
17. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
18. Par novada domes komisiju apstiprināšanu.

8/1.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 06. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.336)
SIA „Mālpils piensaimnieks” valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā viņš lūdz
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Garkalnes iela 5”. 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 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt SIA „Mālpils piensaimnieks”, reģistrācijas Nr. 40103083443,
reģistrācijas adrese „Pienotava”, Mālpils, Mālpils novads, nekustamā īpašuma
„Garkalnes iela 5”, zemes vienību 1,1218 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
8074 003 0247, izstrādājot zemes ierīcības projektu atbilstoši Mālpils novada
teritorijas plānojumam.

8/2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Mālpils novada domē 10.06.2013. saņemts iesniegums, reģ. Nr.339, no
otrās grupas invalīda A.S., ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 2013.gadā. Iesniegumam pievienota invalīda apliecības kopija,
kurā redzams, ka apliecība derīga no 28.05.2013. līdz 20.05.2013.
Iesniegumā norādīts, ka atvieglojums pieprasīts par nekustamā īpašuma
„dzēsts” zemes daļu, kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
Konstatēts, ka ar Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu
Nr. 2/10 A.S. piešķirts nodokļa atvieglojums uz 5 mēnešiem.
Mālpils novada dome 2011.gada 26. janvārī apstiprinājusi Saistošos
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”,
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un
atvieglojumu apmērs, kā arī vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas
un iesniegumu izskatīšanas kārtību.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
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.:
1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sākot ar
jūnija mēnesi 50% apmērā otrās grupas invalīdam A.S., personas kods
„dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts”
zemi 14.65 ha platībā.

8/3.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
1.Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no L.R., kurā viņa lūdz
pašvaldību iznomāt zemi 0,05 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Rūpniecības iela 9”. Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts,
L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps) NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un L.R.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts” par zemes nomu 0,05 ha platībā
nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 0030902.

8/4.
Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
Mālpils novada domē saņemts mutisks iesniegums no K.G., p.k.
„dzēsts”, kurā viņa lūdz pašvaldību anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa
vajadzībām 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Tehnikuma
mazdārziņi”. Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps) NOLEMJ:
1. Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrētu Mālpils novada nomas zemju
reģistrā ar Nr. 46/13 par nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” 0,03 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0250, nomu.

8/5.
Par Mālpils kultūras centra projekta pieteikumu aktualizāciju LEADER
programmas ietvaros.
Ir saņemta elektroniska vēstule no Lauku atbalsta dienesta par
nepieciešamību precizēt informāciju Mālpils novada domes projektiem, kas
iesniegti ELFLA LEADER programmas ietvaros uz 18. aprīli. Lauku atbalsta
dienests ir norādījis, ka pašvaldība ir iesniegusi divus projektus „Mālpils
kultūras centra skatītāju zāles skatuves grīdas nomaiņa un podestu
izgatavošana” un „Gaismas iekārtu un apskaņošanas aparatūras nomaiņa
Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” un abi attiecas uz vienu objektu –
kultūras centra skatuves labiekārtošanu. Abu projektu kopējās izmaksas
sastāda 21 667,53 LVL bez PVN (gaismas iekārtu un apskaņošanas
aparatūras nomaiņa – 10 667,86 LVL bez PVN un skatuves grīdas remonts –
10 999,67 LVL bez PVN). Tā kā projektu konkursa nolikumā teikts, ka vienam
projektam (t. i. objektam) maksimālā attiecināmo izdevumu summa ir 10 000
LVL bez PVN, jāpieņem lēmums – kuru no minētajiem projektiem pašvaldība
īstenos par ELFLA līdzekļiem un kuru projektu pašvaldība segs no saviem
līdzekļiem. Tāpat pamatlīdzekļu iegādei ir nepieciešams veikt jaunu iepirkumu
atbilstoši Publisko iepirkumu likumaᶟ 8.ᶦ pantam.

Dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,) V. Cērpam
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Tālākai vērtēšanai virzīt projekta pieteikumu „Gaismas iekārtu un
apskaņošanas aparatūras nomaiņa Mālpils kultūras centra skatītāju zālē”.
2. Uzdot veikt jaunu iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

8/6.
Par Vidzemes tūrisma asociācijas piedāvājumu piedalīties pārrobežu
sadarbības projektā „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma
neatņemama sastāvdaļa”.

Šī gada 23.janvārī Mālpils novada dome pieņēma lēmumu iestāties
Vidzemes tūrisma asociācijā. Šajā sakarā Asociācija 24. maijā atsūtīja vēstuli
ar aicinājumu piedalīties jau apstiprinātā projektā „Muižas parki kā
kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemama sastāvdaļa” pārrobežu sadarbības
programmas Igaunija-Latvija-Krievija ietvaros. Projektā paredzētas sekojošas
aktivitātes:
1) stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp ainavu dizaineriem,
vēsturniekiem, dārzu speciālistiem, muižu kompleksu saimniekiem un
apsaimniekotājiem, lai veicinātu parku atjaunošanu, kā arī izstrādāt tehnisko
dokumentāciju tālākai muižu parku attīstībai (Gulbenes Sarkanās pils muižas,
Repinas muižas (Igaunija), Roždestvena muižas un muižas „Suida” (Krievija)
parkiem),
2) veicināt kultūras pasākumu organizēšanu parkos ar mērķi piesaistīt pēc
iespējas vairāk apmeklētāju un popularizētu vietējos ražotājus un amatniekus,
vienlaicīgi saglabājot tradicionālās prasmes, kas ir ikviena novada
neatņemams vēsturiskais mantojums,
3) veltīt uzmanību projektā iesaistītās teritorijas popularizēšanai kā bagātīgam
kultūras un vēsturiskā mantojuma tūrisma galamērķim,
4) izstrādāt kopīgu tūrisma maršrutu pa visām trijām valstīm un izdot jaunu
tūrisma karti.
Ja Mālpils novada pašvaldība izlems piedalīties šajā projektā, dalības maksa
būtu 1000 eiro uz diviem gadiem par dalību pieredzes apmaiņas braucienos,
dažādos semināros un pasākumos, par publicitāti kopējos tūrisma maršrutos.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps)
NOLEMJ:
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz precīzākai informācijas saņemšanai.

8/7.
Par KPFI izsludināto projektu konkursu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai – 3.kārta”.
Latvijas Vides investīciju fonds jau ir izsludinājis projektu pieteikumu
konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai,
3. kārta”, kurā iesniegumus varēs pieteikt līdz 22.augustam. Šajā konkursā uz
līdzfinansējumu var pieteikties komersanti, ārstniecības iestādes, izglītības
iestādes, kā arī kultūras iestādes. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto
fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku
energoefektivitāti. Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums
13 607 602 latu apmērā, no kura 25% atvēlēti kultūras iestāžu iesniegtajiem
projektiem. Atbalsta intensitāte kultūras iestādēm – 85% no kopējām projekta
izmaksām. Viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu
instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz
2014.gada 30.jūnijam.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Piedalīties KPFI izsludinātajā projektu konkursā un uzdot sagatavot
projekta pieteikumu Mālpils kultūras centra energoefektivitātes uzlabošanai.

8/8.
Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību investīcijām.
2013. gada 16. aprīlī Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus, kas
paredz kārtību, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to
izlietošanas un uzraudzīšanas kārtību. Projektu pieteikumu atlasi plānots
organizēt atklātā konkursa veidā un uz mērķdotāciju varēs pretendēt tās
novadu pašvaldības, kuru sastāvā nav nacionālas vai reģionālās nozīmes
attīstības centri. Kopumā tās ir 89 pašvaldības, tai skaitā arī Mālpils novada
pašvaldība. Finansējumu plānots piešķirt projektiem, kas paredzēs
ieguldījumus pašvaldību infrastruktūras attīstībai ekonomisko aktivitāšu
veicināšanai.
Valsts budžeta mērķdotācijas noteiktais maksimālais līdzfinansējums būs
70 % no projekta kopējām izmaksām, bet projekta iesniedzēja
līdzfinansējums ne mazāks par 30%. Jautājums par papildu līdzekļu
piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem tiks skatīts likumprojekta „Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta
„Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā
kopā ar visu ministriju jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

Līdz šim Mālpils novada pašvaldības rīcībā ir gatavi tehniskie projekti
sekojošu publisko objektu rekonstrukcijai – Jaunā - Krasta iela (kopējā tāme
2006. gadā bija 465 789 LVL ar PVN), Parka iela un Mālpils muižas parks.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Uzdot izpildinstitūcijai aktualizēt esošos tehniskos projektus „Jaunās –
Krasta ielas rekonstrukcija” un „Mālpils muižas parka rekonstrukcija un
labiekārtošana”.

8/9.
Par finansiālu atbalstu Latvijas Pašvaldības darbinieku veselības kases
uzturēšanai.
Mālpils novada domē ar Nr. 396 reģistrēts Latvijas Pašvaldību
darbinieku veselības kases, adrese - Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV – 1011,
iesniegums, kurā lūdz rast iespēju veikt vienreizēju maksājumu 50,00 LVL
apmērā kases uzturēšanai.
Veselības kase pašvaldību darbinieku interesēs darbojas kopš 1998.
gada. Kases finanses sastāda tikai kases biedru privātās iemaksas un
atsevišķu darba devēju līdzmaksājumi. Kases uzturēšanas budžets veidojas
ikmēneša atskaitījumiem 0.25 LVL apmērā no katras privātpersonas
iemaksām un praktiski nesedz telpu īres maksājumus. Šāda situācija ir
izveidojusies tāpēc, ka visus iepriekšējos gadus kase apvienoti atradās gan
arodbiedrības, gan darba devēju asociācijas telpās, bet tagad uzturēšanas
izdevumus ir jāsedz patstāvīgi.
Ņemot vērā to, ka Mālpils novada pašvaldībā tikai 3 darbinieki izmanto
Latvijas Pašvaldību darbinieku veselības kases sniegtos pakalpojumus,
dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Latvijas Pašvaldību darbinieku veselības
kases uzturēšanai.
8/10.
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
Mālpils novada domē 30.05.2013. ar Nr. 492 reģistrēts biedrības
„Latvijas Politiski represēto apvienība ” iesniegums ar lūgumu atbalstīt
pašvaldībā dzīvojošas politiski represētas personas 50,00 LVL apmērā
salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai. Latvijas politiski represēto
personu salidojums tiek organizēts 17.08.2013. Ikšķilē. Biedrība iespēju
robežās lūdz nodrošināt ari transportu salidojuma dalībnieku nokļūšanai uz
Ikšķili.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka transports nokļūšanai uz Ikšķilē rīkoto ikgadējo
Latvijas Politiski represēto personu salidojumu tiks nodrošināts.
2. Piešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ.
Nr.40008002052, 50.00 LVL (piecdesmit lati) ikgadējā salidojuma
organizēšanas izdevumiem no pašvaldības Atbalsta fonda, naudu
pārskaitot uz biedrības norādīto A/S „SEB banka” kontu.

8/11.
Par finansiālu atbalstu Mālpils pensionāru padomes organizētajai
ekskursijai.
Mālpils novada domē 18.06.2013. ar Nr. 356 reģistrēts Mālpils Pensionāru
padomes priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju daļēji apmaksāt
autobusa pakalpojumus Mālpils pensionāru gadskārtējai ekskursijai. Kopējās
autobusa izmantošanas izmaksas maršrutā Mālpils – Līvāni – Daugavpils Mālpils ir 365,00 LVL. Pensionāru padome lūdz domi finansēt autobusa
izmaksas 200,00 LVL apmērā.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
Piešķirt finansiālu atbalstu Mālpils Pensionāru padomei 200,00 LVL apmērā
ekskursijas nodrošināšanai no pašvaldības atbalsta fonda.
8/12.
Par pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par
budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par
pašvaldībām” 21., 72.pantu un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, dome,
atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.
2. Mālpils novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu viena mēneša
laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
publicēšanai mājas lapā www.varam.gov.lv.
3. Mālpils novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata pilnu tekstu
mēneša laikā pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas
lapā www.malpils.lv.
4. Mālpils novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot
Mālpils novada bibliotēkai.

8/13.
Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par grozījumiem Mālpils novada domes
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Mālpils novada domes
nolikums”” apstiprināšanu.
Ņemot vērā 14.02.2013. Grozījumus Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā, kā arī LR Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas vēstulē (19.03.2010. Nr.2.2.-13/1998/1931)
norādītās neprecizitātes Mālpils novada domes 2010.gada 27. Janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Mālpils novada domes nolikums”
un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, dome, atklāti balsojot ar
8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „ Par grozījumiem Mālpils
novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Mālpils
novada domes nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

8/14.
Par amata atlīdzības noteikšanu Mālpils novada vidusskolas direktoram.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī
iestāžu vadītāju atlīdzību, LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, dome, atklāti balsojot ar 8
balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
Noteikt no 2013.gada 1.jūlija Mālpils novada vidusskolas direktoram amatalgu
Ls 670,00LVL (seši simti septiņdesmit latu 00 sant.) apmērā mēnesī, no
piešķirtās mērķdotācijas naudas.
8/15.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
Mālpils novada domē 26.06.2013. saņemts novada domes
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums, kurā lūgts piešķirt ikgadējo
atvaļinājumu. Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu
un 41.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.10.punktu, atklāti
balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa,
L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps), deputātam A. Lielmežam saskaņā ar likumu

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu:
1.1. 4 kalendārās dienas - no 2013. gada 8. jūlija līdz 11. jūlijam par
darba laiku no 28.06.2012. – 27.06.2013.
1.2. 17 kalendārās dienas no 2013. gada 22. jūlija līdz 7. augustam
par darba laiku no 28.06.2012. – 27.06.2013.
2. Piešķirt pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% apmērā no
A.Lielmeža mēnešalgas.
8/16.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Mālpils novada domē 26.06.2013. 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 3.panta ceturtās daļas 8.punktu
un 41.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.10.punktu, atklāti
balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps), deputātei S.Strausai saskaņā ar likumu „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu:
1.1. 7 kalendārās dienas - no 2013.gada 12. jūlija līdz 18. jūlijam par
darba laiku no 2012.gada 29. decembra līdz 2013.gada 28.decembrim.
2. Piešķirt pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50%
apmērā no S. Strausas mēnešalgas.
8/17.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
2013.gada 6.jūnijā Mālpils novada domē ar Nr.334 reģistrēts SIA „Pillar
3” pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par V.B.
deklarēto dzīvesvietu adresē „dzēsts”. Iesniegumam pievienoti dokumenti kopijas, kas apliecina, ka uz minēto nekustamo īpašumu ir izbeigušās V.B.
īpašuma tiesības un tā īpašnieks ir SIA „Pillar 3”. Vienlaicīgi iesniegumā
norādīts, ka adresē „dzēsts”, V. B. nedzīvo.
Konstatēts, ka V.B dzīvesvietu adresē „dzēsts”, deklarējis 2007.gada
24.maijā, norādot tiesisko pamatu - īpašuma tiesības. Ieraksts zemesgrāmatā
apliecina, ka V. B. īpašuma tiesības izbeigušās ar 2012.gada 14.maija
zemesgrāmatas tiesneses lēmumu. V.B. nosūtīta vēstule ar informāciju, ka
plānots no SIA „Pillar 3” saņemto iesniegumu izskatīt Mālpils novada domes
sēdē 2013.gada 26.jūnijā, 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”. V.B. sēdē
nav ieradies.

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.
Ņemot vērā SIA „Pillar 3” pārstāvja iesniegumu un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, dome, atklāti
balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, V.B., 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 Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,
Antonijas ielā 6.
8/18.
Par novada domes komisiju apstiprināšanu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Mālpils novada domes nolikumu,
atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem, administrācijas
darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem uz savu pilnvaru laiku ir
izveidojusi šādas komisijas, kas darbojas uz nolikuma pamata.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, L.Ligeris,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps)
NOLEMJ:
1. Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 22.pantu, apstiprināt Iepirkumu
komisiju 6 (sešu) cilvēku sastāvā:
1) Agris Bukovskis – komisijas priekšsēdētājs
2) Ineta Endele – komisijas sekretāre
3) Solvita Strausa
4) Anna Višķere
5) Iveta Krieviņa
6) Linards Ligeris
2. Saskaņā ar „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207. pantu, apstiprināt
Administratīvo lietu komisiju 4 (četru) cilvēku sastāvā:
1) Raitis Ašaks- priekšsēdētājs
2) Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece
3) Anna Višķere
4) Valts Mihelsons
Santa Ozola – komisijas sekretāre
3. Apstiprināt Privatizācijas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā
1) Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs
2) Mārīte Nīgrande - sekretāre
3) Daina Sila
4) Aivars Skroderis

5) Solvita Strausa
4. Apstiprināt Civilās aizsardzības komisiju 17 (septiņpadsmit) cilvēku
sastāvā:
1) Aleksandrs Lielmežs – komisijas priekšsēdētājs
2) Vitālijs Belovs - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
3) Santa Ozola - komisijas sekretāre
4) Agris Bukovskis –komisijas grupas vadītājs
Grupas locekļi:
5) Ināra Ķirse
6) Jānis Graudiņš
7) Guntis Lejiņš
8) Voldemārs Cērps
9) Olga Volosatova
10) Leons Lipiņš – 19. nodrošinājuma bataljona vidējās kravnesības
transporta rotas komandieris
11) Frančeska Ģēvele
12) Jeļena Mihejeva
13) Anita Sārna
14) Malda Čelnova
15) Valts Mihelsons
16) Edīte Priekule
17) Juris Vītums
5. Apstiprināt Mantas novērtēšanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Agris Bukovskis - priekšsēdētājs
2) Līvija Mičule
3) Daina Sila
4) Anna Višķere
5) Aivars Skroderis
6. Apstiprināt Objektu apsekošanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Agris Bukovskis - priekšsēdētājs
2) Ineta Broka
3) Ineta Endele
4) Rudīte Bete
5) Aivars Skroderis
7. Apstiprināt Licencēšanas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Aleksandrs Lielmežs - priekšsēdētājs
2) Anna Višķere
3) Voldemārs Cērps
4) Leontina Amerika
5) Līvija Mukāne
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Protokoliste
Kancelejas vadītāja
01.07.2013.

A.Lielmežs

S. Ozola

