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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.17 
 

Mālpils novada Mālpilī       30.10.2013. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par novada domes 27.10.2010. lēmuma Nr.12/1 atcelšanu. 
2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
3. Par adreses piešķiršanu. 
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
6. Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2033. gadam 1. 

redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni” zemes vienības izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 7 izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
11. Par domes 02.07.2013. ārkārtas sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 9/3 atcelšanu. 
12. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 
13. Par pašvaldības SIA „Norma K” siltuma avota rekonstrukciju. 
14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
15. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Mālpils novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013.gadam” 
apstiprināšanu. 

16. Par domes priekšsēdētāja 02.10.2013. rīkojuma Nr.33-V apstiprināšanu. 
17. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām. 
18. Par interešu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādēs. 
19. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
20. Par SIA „West Solutions” iesnieguma izskatīšanu. 
21. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas Bērni” 

iesnieguma izskatīšanu. 
22. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. 
23. Par iekšējās kārtības noteikumu saskaņošanu Mālpils novada vidusskolas 

struktūrvienībai Sidgundas pamatskola. 
24. Par Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumiem. 
25. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā. 
26. Par Mālpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 
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27. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. 
28. Par maksas noteikšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem. 
29. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada 
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

30. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par Mālpils 
novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 

31. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils 
novadā” apstiprināšanu. 

32. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.16 pielikumā Nr.2 „Par 
pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” 
apstiprināšanu. 

33. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 pielikumā „Par 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” 
apstiprināšanu. 

34. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” 
apstiprināšanu. 

35. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

36. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 un paskaidrojuma 
rakstā „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

37. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 paskaidrojuma rakstā 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi 
Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

38. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 un paskaidrojuma 
rakstā „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas 
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu. 

39. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
līdzfinansējumu” apstiprināšanu. 

40. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada 
administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu. 

41. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 
apstiprināšanu. 

42. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā 
maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” 
apstiprināšanu. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika,  
M. Ārente 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
PSIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps 
Nekustamo īpašumu speciālists A. Skroderis 
Mālpils novada vidusskolas direktors G. Gžibovskis 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka 
Juriste – iepirkumu speciāliste K. Dzirkale 
Kancelejas vadītāja S. Ozola 
Finansiste D. Sila 
Mūzikas un mākslas skolas direktors J. Vītums 
 
 
Nav ieradušies deputāti – A. Hildebrante – attaisnojošu iemeslu dēļ, S. Strausa 
pamatdarba dēļ. 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem 
notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Ticies ar publicistu V. Avotiņu par situāciju ar atrasto naudu sprādzienā 
cietušajā daudzdzīvokļu mājā Lielvārdes šosejā 17; 

 Moto Sezonas noslēguma pasākums 28. septembrī; 

 ES Reģionu komitejas pasākumi – NAT, „Open Days” un Plenārā sesija; 

 Piedalījies LPS novadu apvienības sēdē; 

 LPS priekšsēža A. Jaunsleiņa 60 gadu jubilejas pasākums; 

 Ticies ar iespējamiem siltuma avota projektētājiem; 

 Piedalījies Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa „Sējējs” noslēguma 
pasākumā; 

 Valsts kontrole iekļāvusi Mālpils novada pašvaldību kontrolējamo pašvaldību 
jomā saistībā ar korupcijas risku novēršanu. 
 

 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 1 (vienu) punktu. Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts,  
A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA:  
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
43. Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu. 
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17/1. 

Par novada domes 27.10.2010. lēmuma Nr.12/1 atcelšanu. 

 
Mālpils novada domē 2013. gada 17. oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.565) M.L. iesniegums, 
kurā viņa lūdz domi atcelt Mālpils novada domes 2010. gada 27. oktobra sēdes Nr.12 
lēmumu Nr.12/1 par nekustamā īpašuma „dzēsts” sadalīšanu.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA:  
 
1.Atcelt Mālpils novada domes 27.10.2010. sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 12/1 „Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu”, kurā dome atļāva sadalīt nekustamo īpašumu 
„dzēsts”, kadastra Nr.8074 003 0426. 
  
 

 
17/2. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2013. gada 7.oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.545) A.B. pilnvarotās 
personas R.E iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, 
atdalot zemes vienību 6,8 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 
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, dome, balsojot 
ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
1.1. Atļaut sadalīt A.B., personas kods ‘’dzēsts’’, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 003 0231, ar zemes kopplatību 16,6 ha, atdalot 
zemes vienību 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0232. 
1.2. Nekustamajam īpašumam 9,8 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0231, 
sastāvošam no zemes vienības 4,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0231, 
un uz tā esošā mājīpašumam un zemes vienībai 5,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0233, saglabāt adresi „dzēsts”, Mālpils novads. 
1.3. Zemes vienībai 4,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0231, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods - 0101. 
1.4. Zemes vienībai 5,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0233, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods - 0201. 
1.5. Atdalītajai zemes vienībai 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0232, 
piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
1.6. Atdalītajai zemes vienībai 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0232, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201. 
  

2. Mālpils novada domē 2013. gada 10.oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.552) N.Z. pilnvarotās 
personas L.V. iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, 
atdalot zemes vienību 3,7 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 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
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teritorijas plānojumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
2.1. Atļaut sadalīt N.Z., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša Parka ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, nekustamo īpašumu „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 003 0334, ar zemes 
kopplatību 25,7 ha, atdalot zemes vienību 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 
004 0278. 
2.2. Nekustamajam īpašumam 22,0 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0334, 
sastāvošam no zemes vienības 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0334, 
zemes vienības 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0193 un zemes 
vienības 11,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0215, saglabāt nosaukumu 
„dzēsts”, Mālpils novads. 
2.3. Zemes vienībai 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0334, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, kods - 0101. 
2.4. Zemes vienībai 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0193, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods - 0201. 
2.4. Zemes vienībai 11,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0215, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods - 0201. 
2.5. Atdalītajai zemes vienībai 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0278, 
piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
2.6. Atdalītajai zemes vienībai 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0278, 
Apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201. 
   

3. Mālpils novada domē 2013. gada 17.oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.565) M.L. 
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, atdalot zemes 
vienības 0,82 ha un 1,18 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 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. 
Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
3.1. Atļaut sadalīt M.L., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts’, nekustamo 
īpašumu „dzēsts” 3,93 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0426, atdalot zemes 
vienību 1,18 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0427 un no zemes vienības 
2,05 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0729 zemi aptuveni 0,82 ha, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītās zemes vienības apvienot vienā 
nekustamā īpašumā. 
  

4. Mālpils novada domē 2013. gada 17.oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.564) R.M. 
pilnvarotās personas G.V.J. iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, atdalot no zemes vienības 6,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0264 zemi aptuveni 1,5 ha. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR 
likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR 
likumu „Zemes ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
4.1. Atļaut sadalīt R.M., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu „dzēsts” 18,56 ha kopplatībā,  kadastra Nr.8074 003 0631, atdalot no 
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zemes vienības 6,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0264 zemi aptuveni 
1,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.   
 
5. Mālpils novada domē 2013. gada 28.oktobrī reģistrēts (reģ. Nr.591) Rīgas 
apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Dreimanes 2013. gada 14. marta Mantojuma 
apliecība (reģistra Nr.908), kurā apstiprināti „dzēsts” 1997. gada 25. jūnijā mirušās 
A.B. mantinieki uz nekustamo īpašumu „dzēsts” – E.V., E.R., K.R., A.R., E.R., A.R. un 
J.R., katram 1/7 domājamā daļa no visa mantotā nekustamā īpašuma.  
Iesniegumā E.V., E.R., A.R., E.R., A.R. un J.R. pilnvarotā persona K.R. lūdz atļaut 
sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, atdalot zemes vienības 11,1 ha platībā, 5,3 ha 
platībā un 4,8 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 
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, balsojot ar 7 
balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
5. Atļaut sadalīt E.V., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, E.R., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, A.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, 
E.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, A.R., personas kods „dzēsts”, 
dzīvojoša „dzēsts”, J.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, un K.R., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, nekustamo kopīpašumu „dzēsts”, 
kadastra Nr. 8074 003 0309, ar zemes kopplatību 22,5 ha, atdalot: 
 
5.1. Zemes vienību 11,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0310; 
5.1.1. Zemes vienībai 11.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0310, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201. 
5.1.2.Atdalītajai zemes vienībai 11,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0310, 
piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
 
5.2. Zemes vienību 5,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0311; 
5.2.1. Zemes vienībai 5,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0311, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods-0101. 
5.2.2.Atdalītajai zemes vienībai 5,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0311, 
piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
 
5.3. Zemes vienību 4,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0312; 
5.3.1. Zemes vienībai 4,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0312, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods-0101. 
5.3.2.Atdalītajai zemes vienībai 4,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0312, 
piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads. 
 
5.4. Zemes vienībai 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0309 un uz tā 
esošajai dzīvojamai mājai kadastra apzīmējums 8074 003 0309 001, kūtij, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0309 002, šķūnim, kadastra apzīmējums 8074 003 0309 003 
un šķūnim, kadastra apzīmējums 8074 003 0309 004, apstiprināt adresi „dzēsts”, 
Mālpils novads. 
5.4.1. Zemes vienībai 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0309, apstiprināt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods-0101. 
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17/3. 

Par adreses piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2013. gada 21. oktobrī reģistrēts (reģ.Nr.567) 
G.R.iesniegums, kurā lūdz piešķirt adresi viņam piederošai jaunbūvei. Pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi”, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1. Piešķirt G.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojošs „dzēsts”, piederošai dzīvojamās 
mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei, kura atrodas uz viņam piederošas nekustamā 
īpašuma „dzēsts” zemes vienības 1,99 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0345, adresi „dzēsts”, Mālpils novads. 
 

 
17/4. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Mālpils novada domē 2013. gada 30. septembrī reģistrēta (reģ. Nr.758) Valsts zemes 
dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr. 10-02/288485-1/9 „Par informācijas 
pieprasīšanu”, kurā lūdz pašvaldībai rezerves fondā iekļautajām zemes vienībām 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, dome, 
balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,01 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 

8074 001 0497 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

2. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,03 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 001 0498 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

3. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,04 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 001 0499 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

4. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,05 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 001 0500 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

5. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,38 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 001 0502 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

6. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,01 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0800 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā mērķa, 
kods- 0501. 

7. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,03 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0802 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 
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8. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,04 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0829 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

9. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,17 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0872 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

10. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,19 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0880 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

11. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,38 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0883 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

12. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,84 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0884 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

13. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 1,52 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0887 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

14. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 5,73 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0888 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

15. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,15 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 003 0908 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

16. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,06 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0067 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

17. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,13 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0111 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

18. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,21 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0142 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

19. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,44 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0176 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

20. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,64 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0242 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

21. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 1,23 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 004 0267 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201. 

22. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,01 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0536 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

23. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,01 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0537 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

24. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,02 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0542 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 
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25. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,09 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0547 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

26. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0548 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

27. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,11 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0558 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

28. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,13 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0570 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

29. Valsts rezerves fonda zemes vienībai 0,38 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0571 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101. 

 
 

 
17/5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemti iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu, kuros personas apliecina, ka savu īpašumu saimnieciskajā 
darbībā neizmanto: 

1. 14.10.2013. no otrās grupas invalīda Ē.B. (invaliditāte noteikta līdz 
27.08.2019.), iesnieguma reģ.Nr.  557. 

2. 16.10.2013. no otrās grupas invalīda  J.A. (invaliditāte noteikta līdz 
01.10.2015.), iesnieguma reģ.Nr.  563. 

3. 24.10.2013. no otrās grupas invalīda  V.P. (invaliditāte noteikta līdz 
01.09.2019.) iesnieguma reģ.Nr.  583. 
 

Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas Lauku atbalsta dienests personām 
piederošajos īpašumos nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības. Nodokļa parādu  nav. 

Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātajiem Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
p.2.2.1., dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 

1. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā 2014.gadā otrās 
grupas invalīdam  E.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese  
„dzēsts”,   par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi  3,3 ha kopplatībā.   

2. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā par 2013.gada  
4.ceturksni un 2014.gadā otrās grupas invalīdam   J.A., personas kods  „dzēsts”, 
deklarētā dzīvesvietas  adrese „dzēsts” par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi  6,7 ha 
kopplatībā un dzīvojamo māju.   

3. Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  2014.gadā otrās 
grupas invalīdam V.P., personas kods  „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas  adrese 
„dzēsts”, par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi   1,9 ha kopplatībā un dzīvojamo 
māju.   
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17/6. 

Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2033. gadam  
1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, un Ministru 
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 67., 68. un 69. punktu, dome, balsojot ar 7 
balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, 
M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1. Nodot publiskajai apspriešanai Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.-2033.gadam projektu. 
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 11.novembra līdz 2013. 

gada 10.decembrim. 
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas sabiedriskā sanāksme tiek organizēta 

25.novembrī, plkst.18:00, Mālpilī, Mālpils novada domes konferenču zālē, 2.stāvā. 
4. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Mālpils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas projektu var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus 
Mālpils novada pašvaldības administrācijas ēkā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā, LV – 2152, pašvaldības darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.malpils.lv. 

5. Nosūtīt Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu Rīgas 
plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. 

 
 

17/7. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
 
Mālpils novada domē saņemts iesniegums no A.M., kurā viņa lūdz pašvaldību anulēt 
zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,01 ha platībā domes nekustamajā 
īpašumā „Rūpniecības iela 9”. Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. 
Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1. Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar Nr. 
37/13, par nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” 0,01 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0902, nomu. 

 
17/8. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no D.B., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
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1.1. 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. 
 

2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no I.P., kurā viņš lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,04 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
2.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un I.P., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,04 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902. 
 
3. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no J.S., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
3.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un J.S., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,03 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 0030902. 
 

4. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no A.V., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,01 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
4.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un A.V., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,01 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902. 
 
5. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no S.S., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,01 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
5.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un S.S., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,01 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902. 
 
6. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no L.A., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,01 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
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Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
 6.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un L.A., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,01 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 
 
7. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no Ā.B., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,06 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Starpgabals” mazdārziņa 
vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
7.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un Ā.B., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,06 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Starpgabals” zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0566. 
 
8. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no E.V., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,14 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi” 
mazdārziņa vajadzībām. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
8.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un E.V., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,14 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0259 

 
9. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no J.Z., kurā viņš lūdz pašvaldību 
iznomāt daļu zemes 0,09 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Dārza iela” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
9.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un J.Z., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,09 ha platībā,  daļai no 
nekustamā īpašuma „Dārza iela”, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0882. 
 
10. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no J.A, kurā viņš lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,01 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
10.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un J.A., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,01 ha platībā nekustamā 
īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902. 
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11. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no S.R., kurā viņa lūdz pašvaldību 
iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9” 
mazdārziņa vajadzībām.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
11.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un S.R., 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. 
 

 
17/9. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni” zemes vienības izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nomas ar apbūves tiesībām izsoles noteikumu projektu, dome, 
balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

 
Apstiprināt nomas objekta – zemes gabala, daļas no nekustamā īpašuma „Kalna 
Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoles noteikumus. (lieta 
Nr. 3-03.2) 
 

 
17/10. 

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 7 izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nomas tiesību izsoles noteikumu projektu, dome, balsojot ar 7 
balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, 
M. Ārente) NOLĒMA: 

 
Apstiprināt nomas objekta - nedzīvojamo ēku (kūts, šķūņa, kūts, šķūņa) un zemes 
vienības daļas, Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus. 
(Lieta Nr. 3-03.2) 

 
17/11. 

Par domes 02.07.2013. ārkārtas sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 9/3 atcelšanu. 

 
2013. gada 28.oktobrī Mālpils novada domē saņemts iesniegums (reģ. Nr. 592) no 
SIA „8 karjers” reģ. Nr. 40103489967, juridiskā adrese Tadaiķu iela 7-9, Rīga, LV – 
1004, par to, ka 02.07.2013. izsniegtā atļauja bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguvei neatbilst nosacījumiem, tādēļ nav iespējams saskaņot derīgo izrakteņu 
ieguves projektu smilts-grants un smilts atradnei „Viesīši”. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
Atcelt Mālpils novada domes 02.07.2013. ārkārtas sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 9/3. 
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17/12. 

Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

 
2013. gada 28.oktobrī Mālpils novada domē saņemts iesniegums (reģ. Nr. 592)  no 
SIA „8 karjers” reģ. Nr. 40103489967, juridiskā adrese Tadaiķu iela 7-9, Rīga, 
LV1004, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu derīgo izrakteņu 
atradnē „Viesīši” 4,689 ha platībā Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0482, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0482. 
 
LR 02.05.1996. likums "Par zemes dzīlēm" 4.panta 5.daļu nosaka, ka „vietējās 
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”. 
 
Pamatojoties uz LR 02.05.1996. likumu "Par zemes dzīlēm" 4.panta 5.daļu, un 
saskaņā ar 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
izsniegšanas kārtība”, 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi 
par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”, 21.08.2012. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un „Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013. – 2024.gadam”, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts,  
A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
Izsniegt SIA „8Karjers”, reģ. Nr. 40103489967, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju Nr. 7 derīgo izrakteņu atradnē „Viesīši” 4,689 ha platībā Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 003 0482, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0482. 

1. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā - papīra formā un elektroniski, ar kārtas 
skaitli Nr.07/13. 

2. Saskaņot smilts - grants, smilts atradnes „Viesīši” rekultivācijas veidu – par 
ūdenskrātuvi. 

3. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt : 
a. SIA „8Karjers”, reģ. Nr. 40103489967, juridiskā adrese Tadaiķu iela 7-9, 

Rīga, LV - 1004. 
b. Viesturam Gubātam, p.k. 300758-12319, adrese „Viesīši”, Mālpils 

novads, LV – 2152. 
c. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. 

 
 
 

17/13. 
Par pašvaldības SIA „Norma K” siltuma avota rekonstrukciju. 

 
 

Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps ziņo, ka, 
apkopojot dažādus piedāvājumus un izvērtējot nepieciešamos finanšu resursus 
orientējoši 3 000 000 LVL, būtu lietderīgi atteikties no Ekonomikas ministrijas 
piešķirtās licences 4 MW koģenerācijas stacijas būvniecībai. Ņemot vērā, ka esošā 
katlu māja - dāņu katls ir tehniski nolietojies, nepieciešams rekonstruēt Mālpils ciema 
centrālo katlu māju, nomainot esošo siltuma avotu pret jauniem, mūsdienu 
tehnoloģijām atbilstošiem ar biomasu kurināmiem apkures katliem. Paredzētā apkures 
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jauda – 1x1.5 MW un 1x3 MW, kas pilnībā nodrošinātu siltumu Mālpils ciemam 
apkures sezonā. Divu katlu uzstādīšana būtu drošākais un ekonomiskākais variants. 
Provizoriskie aprēķini liecina, ka katlu mājas rekonstrukcijas izmaksas varētu sasniegt 
350 000 – 450 000 LVL. SIA „Norma K” ir nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, 
bet sabiedrībai šādu līdzekļu nav. Lai nodrošinātu tehniskā projekta izstrādi, 
nepieciešams palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par 20 000 LVL.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, 
V. Mihelsons, L. Ligeris,  A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1. Atteikties no koģenerācijas stacijas būvniecības idejas. 
2. Rekonstruēt Mālpils ciema centrālo katlu māju, nomainot esošo siltuma avotu pret 
jauniem, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošiem ar biomasu kurināmiem apkures katliem. 
3. Paredzēt budžetā palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par 20 000 
LVL. 
4. Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim Voldemāram Cērpam, pielietojot 
iepirkuma procedūru, noslēgt finansiāli izdevīgāko līgumu par tehniskā projekta 
izstrādi līdz šī gada 15. decembrim. 
 
 

17/14. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
2013.gada 28.augustā Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu nodot 

atsavināšanai pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
„Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra apzīmējumu 8074 
001 0323 002. Apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles nosacītā cena 25 000,- LVL 
(divdesmit pieci tūkstoši lati), t.sk., zemes vienības cena 6 000,00 LVL (seši tūkstoši), 
noliktavas cena 15 000,00 LVL (piecpadsmit tūkstoši lati), lidlauka cena 4 000,00 LVL 
(četri tūkstoši lati) (28.08.2013. Mālpils novada domes sēdes protokols Nr.13/9). 

2013.gada 10.septembrī VSIA “Latvijas Vēstnesis”, vietējais laikraksts “Mālpils 
Vēstis”, “Dienas Bizness” izsludināja izsoli par Mālpils pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu “Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0323, noliktavas ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 002. Izsoles rīkotājs – Mālpils pašvaldība. 

Izsole notika 2013.gada 21.oktobrī. 
Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viena juridiska persona, proti, SIA 

“OCTA”, reģistrācijas Nr.40003798082, juridiskā adrese Vasaras iela 7-25, Rīga, LV-
1048, iesniedzot visus ar 2013.gada 28.augusta Mālpils novada domes lēmuma 
(protokola Nr.13/9) apstiprinātajos “Nekustamā īpašuma “Upeslīči” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles nolikuma” izsoles noteiktos dokumentus. 

Saskaņā ar 2013.gada 28.augusta Mālpils novada domes lēmuma Nr.9 
pielikuma “Nekustamā īpašuma “Upeslīči” atsavināšanas to pārdodot izsoles 
nolikuma” 15.punktu, SIA “OCTA” nosolīja nekustamā īpašuma “Upeslīči”, kadastra 
Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 8,7 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 002 nosacīto 
cenu un vienu izsoles soli 1000,00 LVL (viens tūkstotis lati). Nekustamais īpašums 
izsolē pārdots par 26000,00 LVL. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2013.gada 28.augusta Mālpils 
novada domes lēmumu (protokols Nr.13/9), Nekustamā īpašuma izsoles protokolu 
Nr.39, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt 2013.gada 21.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma, „Upeslīči”, 
kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 
002 izsoles rezultātus; 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „OCTA”, reģistrācijas Nr.40003798082,  par 
nekustamā īpašuma „Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0323, noliktavas ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 002 atsavināšanu  par 26000,00 LVL (divdesmit seši 
tūkstoši lati). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Mālpils novada domes izpilddirektors. 
 
 

17/15. 
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Nr. 2 Mālpils novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013.gadam” 
apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,  
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Nr. 2 Mālpils novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2013.gadam” (lieta 
Nr. 1-01.1).  

 
 

17/16. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu. 

 
1. 02.10.2013. novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izdeva 

rīkojumu, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Ministru kabineta 01.10.2013. 
rīkojumu Nr. 450 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības 
iestādēm”, saskaņot: 
1. Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju; 
2. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju; 
3. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju; 
4. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju; 
5. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
L. Amerika, M. Ārente), deputātam A. Lielmežam, saskaņā ar likumu „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA: 
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Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža 02.10.2013. rīkojumu  
Nr. 33-V. (Lieta Nr. 3-14). 
 
2. Izskatot 30.10.2013. iesniegtās izmaiņas pedagogu tarifikācijās Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolai un Mālpils novada vidusskolai, dome, pamatojoties uz 2009. gada 28. 
jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu un Ministru kabineta 01.10.2013. rīkojumu Nr. 450 „Par mērķdotāciju 
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente), 
NOLĒMA: 
2.1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā) 
2.2. Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā). 

 
17/17. 

Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

 
Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai starp 
novada izglītības iestādēm sekojoši: 
 

 Valsts 
finansējums 

Domes 
finansējums 

Kopā 

1. Mālpils novada 
vidusskola 

2296 1787 4083 

2. Mālpils Profesionālajai 
vidusskola 

1408 1349 2757 

3. Mālpils 
internātpamatskola 

1045 649 1694 

 
 

17/18. 
Par interešu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādēs. 

 
Izskatot iesniegtās Mālpils novada vidusskolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils 
Profesionālās vidusskolas interešu izglītības programmas 2013./2014. mācību gadam, 
dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1.Saskaņot interešu izglītības programmas 2013./2014. mācību gadam: 
 
1.1. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
1.2. Mālpils internātpamatskolai (pielikumā); 
1.3. Mālpils Profesionālajai vidusskolai (pielikumā). 
 

17/19. 
Par izglītības iestāžu tāmes 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 
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pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītību iegūst Mālpils novada izglītības iestādēs ir 
nepieciešams apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna 
faktiskās izmaksas,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes (pielikumā): 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”; 
- Mālpils novada vidusskolai; 
- Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai. 

 
 

17/20. 
Par SIA „West Solutions” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 11.10.2013. saņemta SIA „West Solutions” vēstule ar 
aicinājumu turpināt sadarbību un piešķirt līdzfinansējumu projekta „Mūsu  Bērns” 
realizācijai 2014.gadā. 
  

Mālpils pašvaldība gan 2012.gadā, gan 2013.gadā finansiāli atbalstīja kompānijas 
"West Solutions" labdarības projektu "Mūsu bērns", kura ietvaros vecākiem, 
dzimtsarakstu nodaļā saņemot bērna reģistrācijas apliecību, tika dāvināta grāmata 
"Mūsu bērns".  

Grāmata "Mūsu bērns" ir kā maza enciklopēdija, kurā iekļautie padomi un 
ieteikumi, kas atvieglo vecāku ikdienu mazuļu audzināšanā, kopšanā, ārstēšanā, 
uztura izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā. Šī grāmata vienlaikus ir arī kā 
skaista atmiņu klade gan vecākiem, gan bērniem. 

Vecāki un  dzimtsarakstu nodaļa izdevumu vērtē atzinīgi un uzskata, ka 
projekts būtu atbalstāms. 

 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Turpināt sadarbību ar SIA „West Solutions” un  atbalstīt labdarības projektu „Mūsu 
Bērns” ar līdzfinansējumu LVL 1.40 jeb  EUR 2.00 par eksemplāru, kas tiks piegādāti 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļai.  
2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt  Sadarbības līguma noslēgšanu. 
3. Uzdot dzimtsarakstu nodaļas vadītājai nodrošināt grāmatas „Mūsu Bērns” 
izsniegšanu katrai ģimenei, kura jaundzimušo reģistrēs Mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā. 

 
 

17/21. 
Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas Bērni” 

iesnieguma izskatīšanu. 

 
 
Mālpils novada domē saņemts komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda 
„Sibīrijas Bērni” iesniegums (reģ. Nr. 841) ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas 
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Sibīrijas bērni tulkošanu un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur 
palika tēvi?” veidošanu. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
 
1. Piešķirt komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam „Sibīrijas bērni” 
finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un 
dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai 100,00 LVL apmērā. 
2. Līdzekļus paredzēt no Atbalsta fonda līdzekļiem. 
 
 

 
17/22. 

Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. 

 
2013.gada 03.oktobrī Mālpils novada domē saņemta Pierīgas Izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldes vēstule (reģ.Nr.778), kurā tiek lūgts izskatīt jautājumu par 
izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā: 

1. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
2.sadaļu „Mērķi, uzdevumi un tiesības” ar punktu Nr. 2.1.7.3. sekojošā 
redakcijā: 
„Saskaņo pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas”; 

2. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
2.sadaļu „Mērķi, uzdevumi un tiesības” ar punktu Nr. 2.1.12. sekojošā 
redakcijā: 
„Veikt pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšanu 
un izdot rīkojumus par 4. kvalitātes pakāpes piešķiršanu”; 

3. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
2.sadaļu „Mērķi, uzdevumi un tiesības” ar punktu Nr. 2.1.13. sekojošā 
redakcijā: 
„Saskaņo izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības 1.-3. 
kvalitātes pakāpes novērtēšanas rezultātus”; 

4. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
5.sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2. punkta 2.1., 2.2., 2.3. 
apakšpunktus sekojošā redakcijā: 
„2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir 
LVL 1.10 ( viens lats desmit santīmi ) EURO 1.57 ( viens euro 57 centi ); 
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001 līdz 10000, maksājuma 
apmērs LVL 0.90 ( nulle lati, deviņdesmit santīmi ) EURO 1.28 ( viens euro, 
28 centi ); 
2.3. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 10000 līdz 20000 maksājuma 
apmērs LVL 0.70 ( nulle lati, septiņdesmit santīmi ) EURO 1.00 ( viens euro, 
nulle centi )”. 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

 
Apstiprināt sagatavotās izmaiņas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumā. (Pielikumā) 
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17/23. 
Par iekšējās kārtības noteikumu saskaņošanu Mālpils novada vidusskolas 

struktūrvienībai Sidgundas pamatskola. 

 
Izskatot sagatavoto iekšējās kārtības noteikumu projektu, dome, balsojot ar 7 balsīm 
„par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika,  
M. Ārente) NOLĒMA: 
 
Saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus Mālpils novada vidusskolas struktūrvienībai 
Sidgundas pamatskola (Lieta Nr. 3-03.2).  

 
17/24. 

Par Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumiem. 

 
 
1. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu un Kultūras 
centra vadītājas kā arī Mālpils novada domes deputātu ierosinājumiem, godinot 
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 
1. Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 2013. gada 18. novembrī 
pasniegt atzinības rakstus un piemiņas balvas [...] 
 
2. Pamatojoties uz Mālpils kultūras centra vadītājas Edītes Priekules mutisko 
ierosinājumu un Finanšu komitejas lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,  
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 
 

2.1. Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā sveikt Mālpils novadā 
deklarētos iedzīvotājus, kas piedzīvojuši Latvijas valsts dibināšanu, pasniedzot 
naudas balvu 50.00 LVL vērtībā un piemiņas dāvanu ar pašvaldības simboliku. 
2.2. Līdzekļus naudas balvas izmaksai paredzēt no PA „Mālpils sociālais 
dienests” līdzekļiem. 
2.3. Sveikšanu organizēt Mālpils Kultūras centram. 
 

3. Pamatojoties uz Mālpils novada domes finanšu komitejas lēmumu, dome, balsojot 
ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs,  
L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 

3.1. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu, piešķirt 
Mālpils novadā deklarētajām politiski represētām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem vienreizēju svētku pabalstu 25.00 LVL 
apmērā. 
3.2.Pabalsts tiek piešķirts bez iesnieguma un materiālās situācijas izvērtēšanas 
ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem. 
3.3.Pabalstu var saņemt personas, kurām pamata dzīvesvieta deklarēta Mālpils 
novada teritorijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski 
represētās personas statusu apliecinošu dokumentu vai nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka apliecību. (Mālpils novadā deklarēto politiski represēto 
personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku saraksts pielikumā). 
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3.4. Līdzekļus pabalsta izmaksai paredzēt no PA „Mālpils sociālais dienests” 
līdzekļiem. 
3.5. Pabalsta izmaksu organizēt Mālpils Kultūras centram. 

 
4. Latvijas Pašvaldību savienībā ir saņemts ierosinājums no SIA „Rīgas MEŽI” 
pašvaldībām atbalstīt pasākumu „Lepni zem Latvijas karoga”, kas norisināsies 
kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” 2013. gada 16.-17. novembrī no plkst. 17.00 
līdz 21.00. Tuvojoties Latvijas neatkarības 95. gadadienai un gaismas festivālam 
„Staro Rīga”, SIA „Rīgas MEŽI” ir iecerējuši organizēt pasākumu, kas veicinātu 
Latvijas iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par savu valsti. Pasākumā ieplānotas 
vairākas krāšņas un līdz šim Latvijā nebijušas aktivitātes. „Mežaparka” alejas no 
Rīgas Zooloģiskā dārza līdz Lielajai estrādei tiks izgreznotas ar lielu daudzumu 
karogu, veidojot sarkanbaltsarkano karogu aleju, kuras noslēgumā tiks izkārti Latvijas 
pilsētu un novadu karogi. Lielajā estrādē pāri kora podestūrai tiks izklāts pasaulē 
lielākais Latvijas karogs, kura izmērs ir vairāk nekā 1050 kvadrātmetru.  

Lai šis pasākums notiktu, ir nepieciešami finansiāli ieguldījumi, kurus kultūras 
un atpūtas parks „Mežaparks” pilnībā nodrošināt nevar. SIA „Rīgas MEŽI” vēršas pie 
pašvaldībām ar lūgumu atbalstīt šo pasākumu, nosedzot izmaksas par sava karoga 
izgatavošanu – 107.32 LVL apmērā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, 
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 

4.1. Atbalstīt pasākumu „Lepni zem Latvijas karoga”, nosedzot izmaksas par 
Mālpils novada karoga izgatavošanu  107.32 LVL apmērā. 
4.2. Uzdot kultūras centra vadītājai E.Priekulei līdz 04.11.2013. nosūtīt SIA 
„Rīgas Meži” karoga maketu drukas kvalitātē. 

 
 

17/25. 
Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50. pantu 
un 55.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 
 
1.Veikt izmaiņas Mālpils novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sastāvā: 
1.1.Ievēlēt Mālpils novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas sastāvā 
deputāti Agnesi Hildebranti. 
 
2. Veikt izmaiņas Mālpils novada domes Finanšu komitejas sastāvā: 
2.1. Ievēlēt Mālpils novada domes Finanšu komitejas sastāvā deputāti Agnesi 
Hildebranti. 

 
17/26. 

Par Mālpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

 
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu - Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta 
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vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā 
novadā no vēlētājiem tiek izveidota novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā.  

Mālpils novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Mālpils 
novada pašvaldības nolikums” ir noteikts, ka Mālpils novada vēlēšanu komisija ir 
izveidojama 8 (astoņu) locekļu sastāvā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 
līdz 2013. gada 23. oktobrim. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmo daļu - Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām 
pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes 
deputātam. 

Deputāts Valts Mihelsons ir iesniedzis pieteikumu (reģ.Nr.574), kurā tiek 
izvirzītas 2 kandidatūras – Ingrīda Kajaka un Ģirts Lielmežs. 

Deputāts Aleksandrs Lielmežs ir iesniedzis pieteikumu (reģ.Nr.577), kurā tiek 
izvirzītas 6 kandidatūras – Iveta Krieviņa, Anna Višķere, Ilva Nagle, Ineta Broka, Agris 
Bukovskis, Jolanta Dinka. 

Pieteikumi ir aizpildīti saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta prasībām.  
Izvirzītie kandidāti atbilst minētā likuma 6.panta prasībām. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot par katru kandidātu atsevišķi, ar 6 balsīm 
„par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente), 
deputātam A. Lielmežam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:  
 

Par Mālpils novada domes komisijas locekļiem ievēlēt: 
1. Ģirtu Lielmežu, pers. kods: „dzēsts” 
2. Ingrīdu Kajaku, pers. kods: „dzēsts” 
3. Ivetu Krieviņu, pers. kods: „dzēsts” 
4. Annu Višķeri, pers. kods: „dzēsts” 
5. Ilvu Nagli, pers. kods: „dzēsts” 
6. Inetu Broku, pers. kods: „dzēsts” 
7. Agri Bukovski, pers. kods: „dzēsts” 
8. Jolantu Dinku, pers. kods: „dzēsts” 

 
17/27. 

Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 
„Publisko iepirkuma likuma” 22.pantu, kā arī finanšu komitejas atzinumu, balsojot ar 7 
balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, 
M. Ārente) NOLĒMA: 

 
1. Atbrīvot Inetu Endeli no Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas locekļa 

un sekretāres pienākumu pildīšanas. 
2. Apstiprināt Kristīni Dzirkali par Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas 

locekli un sekretāri ar 2013.gada 30.oktobri. 
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17/28. 
Par maksas noteikšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem. 

 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris,  
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2013. gada 27. novembra domes sēdi. 

17/29. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada 
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts, A. Apsītis,  
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi 

Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils 
novada pašvaldības nolikums”” (Lieta Nr. 1-01.1).  

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 24.panta otrās daļas noteiktajā kārtībā.  

 
 
 

17/30. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par Mālpils 

novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  19 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par 
Mālpils novada simbolikas izmantošanu”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 
 

 
17/31. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils 
novadā” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 



 24 

(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  20 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils 
novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
17/32. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.16 pielikumā Nr.2 „Par 

pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” 
apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  21 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.16 pielikumā Nr.2 „Par 
pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” (Lieta Nr. 1-
01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
17/33. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 pielikumā „Par pašvaldības 
aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  22 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 pielikumā „Par 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” (Lieta Nr. 
1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 
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17/34. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” 

apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  23 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”” (Lieta Nr. 
1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
17/35. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  24 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
 

17/36. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 un paskaidrojuma 
rakstā „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  25 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 un paskaidrojuma 
rakstā „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
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3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 
 

17/37. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 paskaidrojuma rakstā 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi 

Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

 
 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente), 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  26 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 paskaidrojuma rakstā 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils 
novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
 

17/38. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 un paskaidrojuma 
rakstā „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas 

iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  27 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 un paskaidrojuma 
rakstā „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
 

17/39. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

līdzfinansējumu” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, balsojot ar 7 balsīm „par”,  
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 
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1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  28 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
līdzfinansējumu”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
17/40. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada 

administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  29 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada 
administratīvās atbildības noteikumi”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 

 
 

17/41. 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Mālpils novada 

domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 

apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  30 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 
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17/42. 

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi Mālpils novada 
domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā maksa 

(tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” 
apstiprināšanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, 
Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, 
(R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) 
NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.  31 „Grozījumi Mālpils 
novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā 
maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” (Lieta 
Nr. 1-01.1). 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai. 
 

 
 
 

17/43. 
Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu. 

 
P/a „Mālpils sociālais dienests”, izvērtējot sociālās palīdzības budžeta iespējas, 

ierosina pasniegt pašvaldības apmaksātas Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un Mālpils novada vidusskolas 1.-
4.klašu skolēniem (iesniegums reģistrēts Mālpils novada domē 23.10.2013. ar Nr. 
578).  

Sakarā ar viedokļu dažādību, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (R. Jomerts,  
A. Apsītis, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente) NOLĒMA: 

 
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 27. novembra domes sēdi. 
2. Uzdot PA „Mālpils sociālais dienests” iesniegt domē bērnu sarakstu, kam tiks 

pasniegtas Ziemassvētku dāvanas. 
 

 
 

 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        S. Ozola 
 
 
31.10.2013. 


