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Sēdi atklāj: plkst.15.00
Sēdi slēdz: plkst.18.30

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
Par nekustamo īpašuma sadalīšanu.
Par adreses piešķiršanu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma
2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” apstiprināšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
10. Par gultas dienas maksas paaugstināšanu Mālpils sociālās aprūpes
centrā.
11. Par atzinības izteikšanu sociālā darba organizatorei B. Poišai.
12. Par Lielvārdes šosejas 10 dzīvokļu Nr. 1, Nr.3, Nr.5 nodošanu
atsavināšanas procedūrai.
13. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Mālpils novada domes
23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests ” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
14. Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests”
gada publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
15. Par atbalstu un pateicības izteikšanu asins donoriem.
16. Par Mālpils novada domes Administrācijas, Bāriņtiesas, Dzimtsarakstu
nodaļas un Būvvaldes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.
17. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
18. Par nolikuma Mālpils vidusskolas konkursam „Labākā klase”
apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19. Par Mālpils novada izglītības iestāžu labāko absolventu apbalvošanu.
20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils
novadā energoefektivitātes projekta realizāciju.
21. Par biedrības „Idoves mantojums” rīkoto zinātnisko konferenci „Mālpils
novada kultūrvēsturiskie jautājumi” un izstādi.
22. Par atļauju rīkot Jāņu ielīgošanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Nr.1 23.01.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”
apstiprināšanu.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti: J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris
Administrācijas darbinieki:
Ārējo sakaru un investīciju daļas vadītāja L. Mukāne
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste I. Krieviņa
Izpilddirektors A. Bukovskis
Kancelejas vadītāja S. Ozola
PSIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Juriste A. Višķere
Mālpils vidusskolas direktores p.i. J. Mihejeva
1. jaut. izskatīšanā piedalās:
Mālpils novada vidusskolas direktora amata kandidāti: G. Gžibovskis,
J.Krastiņš;
Māpils vidusskolas pārstāvji: A. Randare, L. Balode, I. Bērziņa,
L. Stašāne, I. Bērziņa, A. Vecroze, A. Rakuzovs, E. Apsīte
Nav ieradušies deputāti:
V. Svikšs – pamatdarba dēļ
R. Tāle – pamatdarba dēļ

Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
informē deputātus par aktuālākajiem jautājumiem no sēdes līdz sēdei:














LPS Valdes tikšanās ar V. Dombrovski;
LPS Valdes sēde;
Novadu dienas Kuldīgā;
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde;
Piedalījies valsts prezidenta pieņemšanā Melngalvju namā;
Lielās Talkas diena;
Piedalījies ES Reģionu komitejas sēdē;
Uzņemta Austrijas delegācija projekta „Lasīšanas veicināšana
lauku novados”;
Mūžizglītības projektu diena Mālpils muižā;
Piedalījies foreļu ielaišanā Mergupē;
Risināti jautājumi par ceļu remontdarbiem;
Draudzības kausa izcīņa karpu makšķerēšanā starp Igauniju un
Latviju;
Pierīgas kultūras centru vadītāju tikšanās Mālpilī.

Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka aizvadīts Mālpils novada velobrauciens.
Deputāte M. Ārente ziņo, ka Mālpils Profesionālajā vidusskolā norisinājušās
Mākslas dienas.
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka ir noasfaltēts skeitparka laukums pie
Mālpils vidusskolas, tika veikti ceļu remontdarbi, turpinās darbs ar KPFI
projekta vidusskolas siltināšanai līdzekļu atgūšanu, turpinās darbs pie ceļu
remontiem.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis) NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu šādā redakcijā:
24. Par atļauju Mālpils internātpamatskolā
pirmsskolas izglītības programmu.

īstenot

Vispārējās

6/1.
Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
Novada dome 27.03.2013. izsludināja pieteikšanos uz vakanto Mālpils
novada vidusskolas direktora amatu. Līdz pieteikuma iesniegšanas beigu
termiņam – 2013.gada 15.maija plkst.16.00, pieteikumus bija iesnieguši seši
pretendenti.
2013.gada 16.maijā atklātā konkursa pretendentu atlases vērtēšanas
komisija veica pretendentu iesniegto dokumentu pārbaudi un katra
pretendenta izvērtēšanu, nosakot atbilstību izvirzītajām obligātajām prasībām,
vērtējot to punktu sistēmā. Komisija nolēma uz interviju 2013.gada 22.maijā
uzaicināt četrus pretendentus, kuri II vērtēšanas kārtā bija ieguvuši vislielāko
punktu skaitu. Pēc pretendentu uzklausīšanas klātienē 2013.gada 22.maijā,
komisija nolēma uz domes sēdi virzīt divus pretendentus ar vislielāko iegūto
punktu skaitu – Gunāru Gžibovski un Juri Krastiņu.
Uzklausot abu Mālpils vidusskolas direktora kandidātu dzīves gājumu
un skolas attīstības redzējumu, dome, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 9. punktu un Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas
2.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), 3 balsīm
„pret” (R. Jomerts, L. Ligeris, E. Saleniece), NOLEMJ:
1. Iecelt Gunāru Gžibovski, p.k. „dzēsts”, par Mālpils novada
vidusskolas direktoru.
2. Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
3. Izpilddirektoram noslēgt atbilstošu darba līgumu pēc saskaņošanas
ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6/2.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 29. aprīlī reģistrēts (reģ. Nr.244) SIA
„Framis” valdes locekļa Mārča Bergmaņa iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu „Liepsalas”, atdalot zemes vienību 8,28 ha platībā
un zemes vienību 5,58 ha platībā. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra
LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
1.1. Atļaut sadalīt SIA „Framis”, reģistrācijas Nr.40003708445, reģistrācijas
adrese Avotu iela 38-3, Rīga, nekustamo īpašumu „Liepsalas”, 17,83 ha
kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006 0113, atdalot zemes vienības 8,28 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0113 un 5,58 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8074 006 0114.
1.2. Atdalītajai zemes vienībai 8,28 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006
0113, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.

1.3. Atdalītajai zemes vienībai 5,58 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006
0114, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.
1.4. Atdalītajām zemes vienībām 8,28 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
006 0113 un 5,58 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0114, piešķirt
nosaukumu „Jaunliepsalas”, Mālpils novads.
1.5. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības 3,97 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0112, dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 8074 006 0113 001 un saimniecības ēkām, saglabāt
adresi „Liepsalas”, Vite, Mālpils novads.
1.6. Zemes vienībai 3,97 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0112,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: - 0,06 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601; - 3,91 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
2. Mālpils novada domē 2013. gada 14. maijā reģistrēts (reģ. Nr.274) E.S.Z.L.
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, atdalot
zemes vienību 1,0 ha platībā. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR
likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14.
septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E.Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
2.1. Atļaut sadalīt E.S.Z.L., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,
nekustamo īpašumu „dzēsts”, 2,8 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005
0407, atdalot zemes vienību 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002
0130.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 002 0130,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
2.3. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002
0130, piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.
2.4. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības 1,8 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0407, saglabāt nosaukumu
„dzēsts”, Mālpils novads.
2.5. Zemes vienībai 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0407,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
3. Mālpils novada domē 2013. gada 16. maijā reģistrēts (reģ. Nr.285) O.S.
pilnvarotās personas R.P. iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu „dzēsts”, atdalot zemes vienības aptuveni 1,4 ha platībā un 1,16 ha
platībā. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu
„Zemes ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta
teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:

3.1. Atļaut sadalīt O.S., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”,
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienību 10,28 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 001 0509, atdalot:
- zemes vienību 1,4 ha platībā;
- zemes vienību 1,16 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
4. Mālpils novada domē 2013. gada 16. maijā reģistrēts (reģ. Nr.284) A.B.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”,
atdalot zemes vienības aptuveni 0,26 ha platībā un 0,4 ha platībā.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes
ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta
teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
4.1. Atļaut sadalīt A.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”,
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienību 1,9 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 001 0503, atdalot:
zemes vienību 0,26 ha platībā;
zemes vienību 0,4 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
5. Mālpils novada domē 2013. gada 22. maijā reģistrēts (reģ. Nr.299) S.K.
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”,
atdalot divas zemes vienības aptuveni 0,25 ha platībā katru. Pamatojoties uz
1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un
2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome,
atklāti
balsojot,
ar
11
balsīm
„par”
(J.
Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
5.1. Atļaut sadalīt S.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienību 1,35 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0753, atdalot:
- zemes vienību aptuveni 0,25 ha platībā;
- zemes vienību aptuveni 0,25 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
6/3.
Par adreses piešķiršanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 29. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.241)
iesniegums no D.B., kurā lūdz piešķirt adresi viņai piederošai dzīvojamās
mājas jaunbūvei. Pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
„par”
(J.
Lauva,
R.
Jomerts,
A.
Lielmežs,
S.
Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis,
L. Ligeris) NOLEMJ:

1.1. Piešķirt D.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, piederošajai
dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0011 001,
kura atrodas uz viņai piederoša nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienības
4,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0011, adresi „dzēsts”,
Mālpils novads.
2. Mālpils novada domē 2013. gada 28. maijā reģistrēts iesniegums no J.K.,
kurā lūdz piešķirt adresi viņam piederošai saimniecības ēkai. Pamatojoties uz
MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”,
dome,
atklāti
balsojot,
ar
11
balsīm
„par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris), NOLEMJ:
2.1. Piešķirt J.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, piederošajai
saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0040 XXX, kura atrodas
uz viņam piederoša nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienības 4,0 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējumu 8074 002 0040, adresi „dzēsts”, Mālpils
novads.

6/4.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
1. Mālpils novada domē 23.04.2013. reģistrēts (reģ. Nr.227) A.G. iesniegums,
kurā viņa lūdz izbeigt zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„dzēsts” zemi 0,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0247 un
saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības A.G., personas kods
„dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 0,2 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0247.
1.2. Zemes vienību 0,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0247
ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā.

6/5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 10. maijā ar Nr.268 reģistrēts otrās
grupas invalīda J. Ž. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu 2013.gadā par nekustamo īpašumu „dzēsts”.
Personas iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas, kurās esošā
informācija apliecina, ka invaliditāte noteikta no 2013. gada 24. aprīļa līdz

2014. gada 14. aprīlim. Iesniegumā uzrādītas zemes vienības, kuras netiek
izmantotas saimnieciskajā darbībā.
Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests
saimniecībā „dzēsts” nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības.
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvāri 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.
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu ”, p. 2.2.1., dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1.1. Piešķirt par 2013. gada maija - decembra mēnešiem J. Ž., personas kods
„dzēsts”, deklarētās dzīvesvietas adrese: „dzēsts”, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā par nekustamā īpašuma „dzēsts”
dzīvojamo māju un zemi: 0.12 ha zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0400, 8.8 ha zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003
0402, 2.7 ha zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0401, 34 ha
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0492.
2. Mālpils novada domē 24.05.2013. saņemts iesniegums, reģ. Nr.311, no
otrās grupas invalīdes L.B. ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par viņai piederošo dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts”,
2013.gadā.Uzrādīta invalīda apliecība, kuras derīguma termiņš ir līdz
2017.gada 16.augustam.
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, kam ir
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, un atvieglojumu apmērs.
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.2.2.1. dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par
2013.gadu otrās grupas invalīdei L.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts”.

6/6.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
1. 2013.gada 22.aprīlī Mālpils novada domē saņemts un ar Nr.224
reģistrēts A.G. iesniegums par ziņu anulēšanu G.B. par deklarēto dzīvesvietu
A.G. piederošā īpašumā adresē: „dzēsts”. Iesniegumam pievienota Pirkuma

līguma kopija, kura 3. punkta ceturtajā rindkopā teikts, ka „Pārdevēja piekrīt,
ka pēc Nekustamā īpašuma reģistrēšanas uz Pircēja vārda, Pircējs ir tiesīgs
izdeklarēt visas Nekustamajā īpašumā deklarētās personas”, un apliecināts,
ka G.B. minētajā īpašumā nedzīvo.
G.B. nosūtīta vēstule ar informāciju par saņemto iesniegumu un tā
izskatīšanas laiku Mālpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē š.g. 23.maijā, sēdes sākums plkst.16.00, un domes
sēdē š.g. 29.maijā, sēdes sākums pl.15.00. G. B. uz sēdēm nav ieradies.
Pēc PMLP datu bāzē esošām ziņām konstatēts, ka G.B. dzīvesvieta
adresē: „dzēsts”, reģistrēta 1988.gada 30.jūnijā.
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 A.G. iesniegumu, kā arī pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, dome, atklāti balsojot, ar
11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
1.1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, G.B.
personas kods „dzēsts”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu
lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastuseptītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu 30 dienu laikā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.
2. 2013.gada 26. aprīlī Mālpils novada domē saņemts un ar Nr. 240
reģistrēts SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pārstāves iesniegums par ziņu
anulēšanu J.K. par deklarēto dzīvesvietu SIA piederošā īpašumā adresē:
„dzēsts”. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas un apliecināts, ka
J.K. īpašumā „dzēsts” nedzīvo.
J.K. nosūtīta vēstule ar informāciju par saņemto iesniegumu un tā
izskatīšanas laiku Mālpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē š.g. 23.maijā, sēdes sākums plkst.16.00, un domes
sēdē š.g. 29.maijā, sēdes sākums pl.15.00. J. K. uz sēdēm nav ieradies.
Pēc PMLP datu bāzē esošām ziņām konstatēts, ka J.K. kā tiesisko
pamatu dzīvesvietas deklarēšanai adresē ”dzēsts”, 2007.gada 18.oktobrī
norādījis - radniecība ar R.K. 2011.gada 14. martā notikusi R.K. piederošā
nekustamā īpašuma „dzēsts” brīvprātīgā izsole, kuras rezultātā minēto
īpašumu ieguvis SIA „Ektornet Real Estate Latvia”.
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 „Ektornet Real Estate Latvia” iesniegumu, kā arī pamatojoties
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:

2.1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, J.K.,
personas „dzēsts”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu
lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastuseptītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu 30 dienu laikā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

6/7.
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma
2013. - 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” apstiprināšanu.
24.04.2013 Mālpils novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols
Nr.5/6) apstiprināt Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju un
iepazīstināt ar to sabiedrību. No 30.04.2013. līdz 14.05.2013. pašvaldības
interneta vietnē sabiedrībai tika nodrošinātas iespējas iepazīties ar teritorijas
plānojuma galīgās redakcijas dokumentiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 3. un 16. punktu 43.
panta 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo
daļu, 25. un 27. pantu, 2012. gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 771 „ Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības dokumentiem” 94.
punktu, ” dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. -2024. gadam un
saistošos noteikumus Nr. 9 „ Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.
-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt paziņojumu par saistošos noteikumu Nr. 9 „Mālpils novada
teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ” pieņemšanu laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”. Informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” un pašvaldības
interneta vietnē www.malpils.lv divu nedēļu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
3. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos
dokumentus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek
pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā minētās
darbības.
5. Nodrošināt 2012. gada 16. oktobra MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7 un 97.
punktā minēto prasību izpildi.
6. Ar saistošo noteikumu Nr.9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma
2013.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa” īstenošanas dienu spēku zaudē 2008. gada 30.jūlija

pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 „Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-2020. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa ”
6/8.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
1. Mālpils novada domē ar Nr.236 reģistrēts iesniegums no L.D., kurā viņa
lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,05 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Tehnikuma mazdārziņi”. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un L.D.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,05 ha platībā
nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0250.
2. Mālpils novada domē ar Nr. 255 reģistrēts iesniegums no K.G., kurā viņa
lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Tehnikuma mazdārziņi”. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un K.G.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,03 ha platībā
nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0250.
3. Mālpils novada domē ar Nr. 266 reģistrēts iesniegums no D.B., kurā viņš
lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Rūpniecības iela 9”. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un D.B.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,03 ha platībā
nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0902.
4. Mālpils novada domē ar Nr. 278 reģistrēts iesniegums no S.K., kurā viņa
lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Rūpniecības iela 9”. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un S.K.
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,03 ha platībā
nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 0030902.

6/9.
Par zemes nomas līguma anulēšanu
1. Mālpils novada domē saņemts mutisks iesniegums (tālr. „dzēsts”,
22.05.2013. plkst.917) no A.Ģ., kurā viņš lūdz pašvaldību anulēt lauku apvidus
zemes nomas līgumu nekustamajā īpašumā „dzēsts”, jo negatavojas kārtot
mantojuma lietu uz šo mājīpašumu. Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1.1. Anulēt lauku apvidus zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi
un A.Ģ., personas kods „dzēsts”, dzīvojošu – „dzēsts”, par lauku apvidus
zemes nomu 3,24 ha platībā nekustamajā īpašuma „dzēsts”, Mālpils novads,
kadastra Nr. 8074 004 0225.
2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (Nr. 242) no N.P., dzīvojoša
„dzēsts”, kurā viņš lūdz pašvaldību anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa
vajadzībām 0,09 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9”
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
2.1. Anulēt zemes nomas līgumu reģistrēts Mālpils novada nomas zemju
reģistrā ar Nr. 27/10 par nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” 0,09 ha
kopplatībā kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 nomu.

6/10.
Par gultas dienas maksas paaugstināšanu Mālpils sociālās aprūpes
centrā.
Mālpils novada dome ir saņēmusi p/a „Mālpils sociālais dienests”
direktores O. Volosatovas iesniegumu (reģ. Nr. 292) ar lūgumu apstiprināt
jaunus gultas dienas izcenojumus Mālpils sociālās aprūpes centrā.
Gultas dienas maksas paaugstināšana saistīta gan ar pakalpojumu un
materiālu cenu pieaugumu, gan ar vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu
pašvaldībā. Gultas dienas izmaksas nav mainījušās no 2008. gada.
Iesniegumam pievienotas gultas dienas aprēķina tāmes (pielikumā).
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Apstiprināt gultas dienas izcenojumus Mālpils sociālās aprūpes centrā ar
2013. gada 1. jūliju:
1.1. personām, kuras lieto inkontinences līdzekļus - 9,80 LVL;
1.2. personām, kuras nelieto inkontinences līdzekļus - 9,10 LVL.

6/11.
Par atzinības izteikšanu sociālā darba organizatorei B. Poišai.
Mālpils novada domē 20.05.2013. saņemts Mālpils novada
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktores O. Volosatovas
iesniegums (reģ. Nr. 291) ar lūgumu izteikt atzinību sociālā darba
organizatorei Baibai Poišai par ilggadēju darbu sociālajā jomā. B. Poiša
Mālpils pašvaldībā strādā no 1993. gada 13. oktobra.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
Izteikt atzinību sociālā darba organizatorei Baibai Poišai par ilggadēju darbu
pašvaldībā un pasniegt atzinības rakstu un dāvanu – gleznu „Pienotava”.

6/12.
Par Lielvārdes šosejas 10 dzīvokļu Nr. 1, Nr.3, Nr.5 nodošanu
atsavināšanas procedūrai.
Mālpils novada domē 10.05.2013. ar reģ. Nr. 269 saņemts Mālpils novada
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktores O. Volosatovas
ierosinājums pieņemt lēmumu par dzīvokļu Nr.1, Nr. 2, Nr. 5 Lielvārdes
šosejā, Upmalās, Mālpils novadā atsavināšanu.
Pašvaldībai dzīvojamā mājā Lielvārdes šoseja 10, Upmalās, Mālpils
novadā pieder sekojoši dzīvokļa īpašumi:
- dzīvoklis Nr. 1, adrese Lielvārdes šoseja 10-1, Upmalas, Mālpils
novads (29.80 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas, zemes - 2980/20330, kadastra Nr. 8074 900
4214)
- dzīvoklis Nr. 2, adrese Lielvārdes šoseja 10-2, Upmalas, Mālpils
novads (31.60 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas, zemes - 3160/20330, kadastra Nr. 8074 900
4215)
- dzīvoklis Nr. 5, adrese Lielvārdes šoseja 10-5, Upmalas, Mālpils
novads (14.3 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas, zemes - 1430/20330, kadastra Nr. 8074 900
4216)
Māja ir avārijas stāvoklī, dzīvokļi nav derīgi dzīvošanai, nepieciešami lieli
ieguldījumi kapitālajam remontam. Pašvaldībai šādi līdzekļi nav paredzēti, kā
arī nav izdevies vienoties ar pārējo dzīvokļu īpašniekiem par mājas remontu.
Izvērtējot atsavināšanas lietderību, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Atsavināt izsoles kārtībā dzīvokļa īpašumu:

1.1. dzīvoklis Nr. 1, adrese Lielvārdes šoseja 10-1, Upmalas, Mālpils novads
(29.80 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas,
zemes - 2980/20330, kadastra Nr. 8074 900 4214);
1.2. dzīvoklis Nr. 2, adrese Lielvārdes šoseja 10-2, Upmalas, Mālpils novads
(31.60 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas,
zemes - 3160/20330, kadastra Nr. 8074 900 4215);
1.3. dzīvoklis Nr. 5, adrese Lielvārdes šoseja 10-5, Upmalas, Mālpils novads
(14.3 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas,
zemes - 1430/20330, kadastra Nr. 8074 900 4216).
2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

6/13.
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Mālpils novada domes
23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests ” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Mālpils novada dome 29.05.2013. ir apstiprinājusi p/a ”Mālpils sociālais
dienests” Mālpils sociālās aprūpes centra gultas dienas izcenojumus.
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, kas
nosaka, ka pakalpojumu cenrādi apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Mālpils novada domes
23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils
sociālais dienests ” maksas pakalpojumiem”” (lieta Nr. 1-01.1).

6/14.
Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests ”
gada publiskā pārskata par 2012. gadu apstiprināšanu.
Dome, izskatot 22.05.2013. iesniegto Mālpils novada pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests ” gada publisko pārskatu par 2012. gadu, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis,
L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais
dienests ” gada publisko pārskatu par 2012. gadu.

6/15.
Par atbalstu un pateicības izteikšanu asins donoriem.
Mālpils novada domē 14.05.2013. saņemts Valsts asinsdonoru centra
iesniegums (reģ. Nr. 426) par atbalstu un pateicības izteikšanu asins
donoriem.
Kopš 2004. gada katru gadu 14. jūnijā visā pasaulē plaši tiek atzīmēta
Pasaules asins donoru diena, lai pateiktos asins donoriem par nesavtīgo
rīcību. Arī Valsts asinsdonoru centrs katru gadu organizē pateicības
pasākumu donoriem, tomēr centrs nevar aptvert visu Latvijas teritoriju un
pateikties katram dzīvības glābējam. Šogad Valsts asinsdonoru centrs ir
iecerējis Pasaules asins donoru dienu atzīmēt 15. jūnijā Turaidas pils muzejā,
un aicina atbalstīt donoru kustību, nodrošinot bezmaksas transportu
pašvaldībā dzīvojošiem donoriem, lai nokļūtu šajā pasākumā.
Tāpat Valsts asinsdonoru centrs aicina šogad un arī turpmāk reizi gadā
pateikties savā pašvaldībā dzīvojošajiem donoriem par viņu līdzdalību donoru
kustībā, rīkojot pateicības koncertu, ekskursiju, dāvinot biļetes uz teātri,
publicējot pateicību un aktīvāko donoru vārdus vietējos laikrakstos vai kā
citādi godinot savus donorus. Pateicoties pašvaldības iniciatīvai, donoriem var
tikt radīta iespēja reizi gadā satikties un saņemt jau sen gaidīto Paldies.
Valsts asinsdonoru centra veikto izbraukumu skaits 2012. gadā un
donoru skaits Mālpils novadā: 2 izbraukumi, 75 donori.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Piešķirt bezmaksas transportu asins donoriem uz Turaidas pils muzeju
2013. gada 15. jūnijā.
6/16.
Par Mālpils novada domes Administrācijas, Bāriņtiesas, Dzimtsarakstu
nodaļas un Būvvaldes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto Mālpils novada domes Administrācijas, Bāriņtiesas,
Dzimtsarakstu nodaļas un Būvvaldes darba kārtības noteikumu projektu,
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
Apstiprināt Mālpils novada domes Administrācijas, Bāriņtiesas, Dzimtsarakstu
nodaļas un Būvvaldes darba kārtības noteikumus (lieta Nr. 3-03.2).

6/17.
Par telpu nomas maksas noteikšanu.

Pamatojoties uz LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes iesniegumu, ar kuru tā lūdz pagarināt Telpu nomas līgumu Mālpils
pašvaldības administratīvajā ēkā, pašvaldības ekonomikas daļa veica nomas
maksas aprēķinu atbilstoši 08.05.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļai.
(Mālpils novada dome pēdējoreiz nomas maksu pašvaldības telpām ir
noteikusi 2006.gadā (12.07.2006. lēmums nr.10/10), kas vairs neatbilst LR
normatīvajiem aktiem.)
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 77.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 4.pantu,
08.05.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. nodaļai, dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par telpu nomu Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā,
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei 0.83 LVL apmērā par vienu telpas
kvadrātmetru mēnesī.
2. Galīgā nomas maksa tiek noteikta Lēmuma 1.punktā noteiktajai nomas
maksai pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kāds ir noteikts spēkā
esošajos Latvijas normatīvajos aktos.
3. Papildus nomas maksai tiek maksāta maksa par komunālajiem
pakalpojumiem atbilstoši faktiskajām izmaksām.
4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt Vienošanās par telpu nomas līguma
grozīšanu.

6/18.
Par nolikuma Mālpils vidusskolas konkursam „Labākā klase”
apstiprināšanu.

Izskatot sagatavoto nolikuma projektu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
„par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu Mālpils vidusskolas konkursam „Labākā klase” (lieta Nr.
3-03.1)

6/19.
Par Mālpils novada izglītības iestāžu labāko absolventu apbalvošanu.
Mālpils novada domē 23.05.2013. saņemti Mālpils vidusskolas p.i.
Jeļenas Mihejevas un Sidgundas pamatskolas direktores vietnieces Noras
Pavlovas iesniegumi, kuros lūdz rast iespēju izteikt atzinību 2012./2013.
mācību gada labākajiem absolventiem, kuru atestāta vidējā atzīme ir virs 8.0
ballēm.
Sidgundas pamatskola:
 Egita Dzalbe - 9. klase - 8.46 balles, I vieta Pierīgas novadu bioloģijas
konkursā „Pazīsti savu organismu”
Mālpils vidusskola:
 Simona Cimure – 9.klase – 8.5 balles
 Elīna Tarakanova – 9. klase – 8.6 balles
 Kristīne Krūmiņliepa – 12.klase – 8.2 balles
 Evita Nagle – 12. klase – 8.2 balles
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 iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
Izteikt atzinību Mālpils novada izglītības iestāžu 2012./2013. mācību gada
labākajiem absolventiem, pasniedzot balvu naudas izteiksmē no Atbalsta
fonda līdzekļiem:
1. Atestāta vidējā atzīme no 8.0 līdz 8.5 ballēm – 30 LVL pēc nodokļu
nomaksas,
2. Atestāta vidējā atzīme virs 8.5 ballēm – 50 LVL pēc nodokļu nomaksas.
6/20.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā
energoefektivitātes projekta realizāciju.
Mālpils novada domē 21.05.2013. ar Nr. 296 reģistrēts PSIA „Norma K”
iesniegums, kurā informē, ka PSIA „Norma K” ir uzsākusi aktīvu darbību pie
dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 2, Mālpilī energoefektivitātes projekta
realizācijas. Ir nepieciešams sagatavot ēkas vienkāršoto renovācijas
būvprojektu un kontroltāmi par kopējo summu 1016.40 LVL.
PSIA „Norma K” lūdz pašvaldību veikt avansa maksājumu 1016.40 LVL
apjomā, lai būtu iespējams veikt apmaksu par iepriekšminētajiem darbiem.
Mālpils novada domei dzīvojamā mājā Ķiršu ielā 2, Mālpilī, pieder
dzīvokļa īpašums Nr. 1 30.40 kv.m. platībā (304/3699 kopīpašuma
domājamās daļas) un neapdzīvojamās telpas 65.5 kv.m. platībā (655/3699
kopīpašuma domājamās daļas).

Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Veikt avansa maksājumu 1016.40 LVL apjomā PSIA „Norma K” dzīvojamās
mājas Ķiršu ielā 2, Mālpilī energoefektivitātes projekta realizācijai.
6/21.
Par biedrības „Idoves mantojums” rīkoto zinātnisko konferenci „Mālpils
novada kultūrvēsturiskie jautājumi” un izstādi.
Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju biedrība „Idoves mantojums”
organizē zinātnisko konferenci „Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi”, ko
iecerēts organizēt Mālpils muižas Zvaigžņu zālē 29. augustā. Tāpat biedrība
šobrīd veido izstādi par Mālpils novada arheoloģiskajiem pieminekļiem un
etnogrāfisko mantojumu, ko paredzēts atklāt pēc konferences Mālpils kultūras
centra Izstāžu zālē. Minētās aktivitātes atbilst Domes deleģējuma līgumā
paredzētajām funkcijām, kas biedrībai „Idoves mantojums” jāveic Domes
vārdā.
Lai nodrošinātu pasākuma organizatoriskās izmaksas, biedrība tika
sagatavojusi projekta „Zinātniskā konference un izstāde „Mālpils novada
kultūrvēsturiskie jautājumi”” pieteikumu iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla
fondā. Diemžēl fonds izlēma nepiešķirt finansējumu šim pasākumam, ko
neuzskata par aktuālu salīdzinājumā ar citiem projektu pieteikumiem.
Tādējādi biedrībai „Idoves mantojums” nepieciešami papildus 1230.00 Ls, kas
paredzēti izstādes planšetu un fotogrāfiju drukāšanai un rāmēšanai, vitrīnu
nomai, transporta izdevumiem dalībnieku atvešanai un aizvešanai, afišu un
ielūgumu drukāšanai, konferences dokumentēšanai – videopakalpojumam un
trim kafijas pauzēm konferences laikā muižā. (Tāme – pielikumā).
Biedrība „Idoves mantojums” lūdz Mālpils novada domi finansiāli
atbalstīt zinātnisko konferenci un izstādes veidošanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Idoves mantojums” papildus 1230,00 LVL konferences
„Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi”, un izstādes par Mālpils novada
arheoloģiskajiem pieminekļiem un etnogrāfisko mantojumu organizēšanai.
6/22.
Par atļauju rīkot Jāņu ielīgošanu
Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes
Priekules iesniegums ar lūgumu atļaut 19. jūnijā rīkot Jāņu ielīgošanu gājēju
ielā starp centra veikaliem ar kultūras centra pašdarbnieku, novada
amatnieku, maizes un siera meistaru, vietējo ražotāju un tirgotāju
piedalīšanos.

Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Atļaut Mālpils kultūras centram 2013. gada 19. jūnijā rīkot Jāņu ielīgošanu
gājēju ielā starp centra veikaliem ar kultūras centra pašdarbnieku, novada
amatnieku, maizes un siera meistaru, vietējo ražotāju un tirgotāju
piedalīšanos.

6/23.
Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Nr.1 23.01.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”
apstiprināšanu.

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris)
NOLEMJ:
Apstiprināt saistošo noteikumus Nr. 11 „Grozījumi Nr.1 23.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013.
gadam””. (Lieta Nr. 1-01.1)
6/24.
Par atļauju Mālpils internātpamatskolā īstenot Vispārējās pirmsskolas
izglītības programmu.
Mālpils
novada
domē
28.05.2013.
saņemts
Mālpils
internātpamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu atļaut Mālpils
internātpamatskolā no 2013. gada 1. septembra īstenot Vispārējās
pirmsskolas izglītības programmu 5-6 gadīgo bērnu apmācībai (IP kods
01011111)
Dome, atklāti balsojot ar atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva,
R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, L. Ligeris) NOLEMJ:
Atļaut Mālpils internātpamatskolā no 2013. gada 1. septembra īstenot
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 5-6 gadīgo bērnu apmācībai (IP
kods 01011111).
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja
03.06.2013.

A.Lielmežs

S. Ozola

