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MĀLPILS NOVADA DOMES
SĒDES P R O T O K O L S Nr.11
Mālpils novada Mālpilī

24.09.2014.

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

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests”
iesnieguma izskatīšanu.
3. Par adreses maiņu.
4. Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/7. precizēšanu.
5. Par zemes nomas tiesību izsoli.
6. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu.
8. Par gatavību apkures sezonai.
9. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu.
13. Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/22. otrā punkta atcelšanu.
14. Par Raita Ašaka atbrīvošanu no administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata.
15. Par izmaiņām amatu sarakstos.
16. Par izmaiņām komisiju sastāvā un pārstāvju deleģēšanu.
17. Par izmaiņām būvvaldes nolikumā.
18. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības izglītības
iestādēm 2014.gada septembra-decembra mēnešiem.
19. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta.
20. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu.
21. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas
izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
22. Par pašvaldības automašīnas OPEL VECTRA atsavināšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 29.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2014.
gadam”” apstiprināšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā.”

25. Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā”.
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Rolands Jomerts, Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika,
Agnese Hildebrante, Valts Mihelsons, Andris Apsītis
Administrācijas darbinieki –
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova;
Iepirkumu speciāliste – speciāliste izglītības jautājumos Anita Sārna;
Finansiste Daina Sila;
Izpilddirektors Agris Bukovskis;
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka;
Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas
Frančeska Ģēvele;
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps;
P/A „Mālpils Sociālais dienests” direktore Olga Volosatova;
Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova;
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums;
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva;
Mālpils novada vidusskolas pārstāve Anda Vecroze.

direktore

Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:
1. Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēs:
1.1. Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē:
1.1.1. Par sarunām ar Finanšu ministriju un Domes sēdes sasaukšanu;
1.1.2.Par pārstāvjiem Eiropas institūcijās.
1.2. Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē:
1.2.1. Par finanšu perspektīvām 2015. gadā.
1.2.2. Par pašvaldību pārstāvju apstiprināšanu Eiropas institūcijām.
1.3. Pagastu apvienības aktīvistu pēcpusdienā Madlienā – Ozolu birzs
stādīšanas 10 gadu jubilejas pasākumā.
2. Zinību dienas pasākumi izglītības iestādēs.
3. Tikšanās ar deputāta kandidātu J.Ruku.
4. Sējēja balvas pasniegšanas noslēguma pasākums Cēsīs.
5. AS „Swedbank” pārstāvju vizīte par pakalpojuma laika samazināšanu.
6. Informē, ka paplašināta Āfrikas cūku mēra teritorija, iekļaujot Mālpils novadu.

Priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ziņo:
1. Piedalījusies Zinību dienas pasākumos Mālpils internātpamatskolā un Mālpils
Profesionālajā vidusskolā.
2. Piedalījusies Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” sanāksmē.
Deputāts V. Mihelsons ziņo:
1. Piedalījies vecāku sapulcē Mālpils novada vidusskolā 09.09.2014;
2. Realizēts LEADER projekts „Trenažieru laukuma izbūve Sidgundas centrā”;
3. Realizēts biedrības Mālpils sporta klubs projekts „Inventāra noliktava ar ģērbtuvi
aktīvās atpūtas vajadzībām”’;
4. Notiek pieteikšanās futbola nodarbībām;
5. Aizvadīts Mālpils novada velobrauciens 13.09.2014.
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo:
1. Septembra mēnesī pašvaldībā pieņemti divi jauni darbinieki – nekustamo īpašumu
speciāliste Tatjana Deņisova un pašvaldības policijas inspektors Mārtiņš Kudiņš;
2. Nomainīts kabelis ielu apgaismojumam;
3. Vēlēšanu komisija gatavojas 04.10.2014. vēlēšanām;
4. A/S „Latvijas Valsts ceļi” remontē Nākotnes ielu.
5. Veiksmīgi piedalījies nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Ķiršu ielā 4, Mālpilī,
Mālpils novadā izsolē.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos
jautājumus ar 2 (diviem) punktiem.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā:
28. Par grozījumu saskaņošanu Mālpils Profesionālās vidusskolas
profesionālās izglītības programmās.
29. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

11/1.
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
2014. gada 12. septembrī saņemts biedrības „Mālpils zivīm” iesniegums ar
lūgumu līdzfinansēt projektu „Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils
novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem”. Lūgums pamatots ar to, ka
sākotnēji piešķirtais ELFLA finansējums 28 328,62 EUR ar Lauku atbalsta dienesta
(LAD) 2014. gada 29. augusta lēmumu par grozījumiem tika samazināts par 4 471,51
EUR. Samazinājums veikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 764

48.5. punktu par vispārējiem izdevumiem, kas var sastādīt ne vairāk kā 8% no
projekta kopējās attiecināmo izdevumu summas.
Biedrība „Mālpils zivīm” ir sabiedriskā labuma organizācija no 2010. gada
7. jūlija. Mālpils novada dome ir noslēgusi Deleģēšanas līgumu (09.06.2014.) ar
biedrību par atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu, cita starpā, rūpēties par
pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī veicināt tūrisma attīstību Mālpils novadā
(Deleģēšanas līguma 1.1.punkts), minēto pārvaldes uzdevumu realizācijas ietvaros ir
sagatavots un šobrīd realizējams augstākminētais projekts.
Biedrība, pamatojoties uz Deleģēšanas līguma 2.1.4. punktu, lūdz Mālpils
novada domi līdzfinansēt projektu 4 471,51 EUR apmērā.
Ievērojot augstāk teikto un, vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmās daļas, 46.panta 6.punkta un 2014.gada 9.jūnija Deleģēšanas līguma
2.1.4.punkta,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Mālpils zivīm” lūgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, ņemot
vērā to, ka projekta īstenošana tieši izriet no 2014.gada 9.jūnija Deleģēšanas līguma
1.1.punkta un tā rezultāti kalpos sabiedriskajām interesēm.
2. Piešķirt līdzfinansējumu 4 470.00 EUR apmērā projekta „Pieejamības
nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem”
īstenošanai no līdzekļiem projektu līdzfinansējumam.
11/2.
Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests”
iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 12.09.2014. ar Nr. 474 reģistrēts pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas Volosatovas iesniegums ar lūgumu
izvērtēt sociālo un servisa pakalpojumu attīstības iespējas Mālpils novada Sidgundas
ciemā. Sidgundas ciema iedzīvotājiem ir pārāk maz iespējas izmantot pašvaldības
piedāvātos pakalpojumus izglītības un kultūras jomā, tāpat servisa pakalpojumus –
dušas pakalpojumus un veļas mazgāšanu.
Tā kā Mālpils novada attīstības programmā 2011. – 2018. gadam viens no
stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīt daudzpusīgu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, tad
aģentūra ierosina Mālpils novada Sidgundas ciemā izveidot multifunkcionālu
pakalpojumu centru, kurā būtu nodrošināti bibliotēkas un informācijas centra
pakalpojumi, dienas centra pakalpojumi dažādām vecuma un interešu grupām, kā arī
servisa pakalpojumi trūcīgām un maznodrošinātām personām.
23.09.2014. Mālpils novada domē ar Nr. 496 reģistrēts SIA „Klabkalni”
iesniegums, kurā, sakarā ar uzņēmējdarbības izbeigšanu nekustamajā īpašumā
„Vagari”, Sidgundā, Mālpils novadā, piedāvā domei iegādāties SIA „Klabkalni”
piederošo kopīpašuma „Vagari”, kadastra Nr. 8074 005 0449 domājamo daļu par
reālo platību 189,26 kvadrātmetri, (bijušās pārtikas un rūpniecības preču veikala
telpas) par 79.25 EUR /kv.m (kopējā summa 15 000 EUR).
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Veikt Sidgundas iedzīvotāju aptauju par šāda pakalpojuma lietderību un sniegšanas
vietu.

11/3.
Par adreses maiņu.
Mālpils novada domē 16.09.2014. Saņemts iesniegums no A.R., p.k. „dzēsts”,
un A.V., p.k. „dzēsts”, dzīv. ”dzēsts”, ar lūgumu sakārtot adresācijas jautājumu 3dzīvokļu mājai ar vēsturisko nosaukumu “Spodras”, kadastra apzīmējums 8074 003
0077001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0373, un
piešķirt adresi, saglabājot vēsturisko nosaukumu.
Veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta nekustamo īpašumu
kadastra informācijas sistēmā un adrešu reģistrā iekļauto informāciju, tika konstatēts,
ka:
1. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0373, zemes īpašnieks T.M.
(zeme iegūta īpašumā darījuma rezultātā un reģistrēts Mālpils novada
Zemesgrāmatas nodalījums Nr.644), atrodas 3 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0077 001(mājas piederība nav noskaidrota) un funkcionāli ar
to saistītas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0077 003 (kūts), 8074 003
0077 004 (šķūnis), 8074 003 0077 007(kūts), 8074 003 0077 008(šķūnis). Palīgēku
piederība nav noskaidrota).
2. Ēku inventarizācija ir veikta 2012.gadā uz arhīva dokumentu pamata.
3. Dzīvokļi ir nopirkti par akcijām no akciju sabiedrības “Mālpils”.
4. Adrese” Spodras”, Mālpils, Mālpils nov. nav reģistrēta.
5. Ēkas ir adresācijas objekts.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta. (4.1)
punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi “ 2.punkta 9 daļu un 6.punktu, 10.punktu un 28.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.Piešķirt dzīvojamajai mājai, kadastra apzīmējums 8074 003 0077 001, ar
palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0373,
vienotu adresi ,,Spodras”, Mālpils, Mālpils novads , LV-2152.
2. Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0077 001 telpu
noteikt adreses:
2.1. telpu grupai 8074 003 0077 001 001 noteikt adresi: “Spodras”-1,
Mālpils novads, LV-2152;
2.2. telpu grupai 8074 003 0077 001 002 noteikt adresi: „Spodras”-2,
Mālpils novads, LV-2152;
2.3. telpu grupai 8074 003 0077 001 003 noteikt adresi: „Spodras”-3,
Mālpils novads, LV-2152.

grupām
Mālpils,
Mālpils,
Mālpils,

11/4.
Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/7. precizēšanu.
Sakarā ar to, ka nomas zemei tiek piešķirts kadastra apzīmējums, un lai
noteiktu, kurai zemes vienības daļai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija, nepieciešams papildināt

novada domes 2014. gada 27. augusta sēdes Nr. 10 lēmumu
Nr. 10/7 „Par nekustamā īpašuma mērķu maiņu”, papildinot to ar piešķirto kadastra
apzīmējumu.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka
lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, un pamatojoties uz 2013.
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 27. augusta sēdes Nr. 10 lēmumu
Nr. 10/7 „Par nekustamā īpašuma mērķu maiņu ”, izsakot to šādā redakcijā:
„1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, kopējā platība
10.22 ha, kas atrodas Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 2.52 ha (NĪLM
kods 0101),
-pagaidu izmantošana sakņu dārziem - 4.0 ha (NĪLM kods 0502);
-zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 8001- rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve - 3.7 ha (NĪLM kods 1001)”.

11/5.
Par zemes nomas tiesību izsoli.
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2014.gada 28. jūlijā saņemts SIA
„ORIONS SILTUMS” iesniegums (reģ. Nr.381) ar lūgumu izskatīt iespēju Mālpils
novada rūpnieciskajā apbūves zonā iznomāt zemi 3 ha platībā pirolīzes iekārtas
uzstādīšanai. Iesniegumā norādīts, ka projekta realizācija veicinās novada attīstību,
radīs jaunas darba vietas un dos pamatu tālākai sadarbībai. Firma lūdz atbalstīt
projekta „Ekoloģiski vienota universāla platforma biomasas pārstrāde” realizāciju.
Dome, izskatot iesniegumu, konstatē, ka rūpnieciskās apbūves teritorijā
Domei ir iznomājams neapbūvēts zemes gabals 10.22 ha kopplatībā, kadastra
Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, kas
atrodas Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā, un kuru iespējams sadalīt, atdalot
zemes vienību 3.7 ha platībā.
Dome atzīst, ka, lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kurš nosaka, ka publiskas personas
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, būtu lietderīgi rīkot neapbūvētā pašvaldības zemesgabala nomas
tiesību izsoli.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Ņemot vērā nomas tiesību pretendenta SIA „ORIONS SILTUMS” ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta

ceturto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu,
1. Noteikt, ka pašvaldībai piederošās zemes vienības daļai 3.7 ha platībā (zemes
vienības daļas kadastra apzīmējums 8074 003 0902 800 1), kas atrodas Rūpniecības
ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā, iznomātājs noskaidrojams mutiskā nomas tiesību
izsolē.
2. Apstiprināt publicējamo informāciju par iepriekš minēto nomas objektu (Pielikums
Nr. 1).
3. Apstiprināt zemes vienības izsoles noteikumus (Pielikums Nr. 2).

11/6.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.

Ar Mālpils novada domes sēdes 26.02.2014. lēmumu Nr. 4/3 tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības A.R., personas kods „dzēsts”, uz zemi, kura atrodas Mālpils
novadā „Tuņķu nogabalā”, Mālpils novadā 10.0 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 004
0275, sastāv no trīs (3) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8074 004 0189 platība 7.6 ha , 8074 004 0234 - platība 0.4 ha, un 8074 004 0275 - platība 2.0 ha.
Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. pantu, kas nosaka, ka
zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme ir bijusi patstāvīgā lietošanā,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un A.R., personas kods
„dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 10.00 ha kopplatībā uz nekustamā
īpašuma zemi, kura atrodas „Tunķu nogabalā”, kadastra Nr. 8074 004 0275, sastāv
no trīs (3) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8074 004 0189 - platība 7.6
ha , 8074 004 0234 - platība 0.4 ha, un 8074 004 0275 -platība 2.0 ha.

11/7.
Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu.
Mālpils novada domē 2014. gada 22. septembrī reģistrēts (reģ. Nr.495) SIA
„Nord Forest” pilnvarotās personas A.L. iesniegums ar lūgumu mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0025 ar
kopējo platība 21.29 ha, atbilstoši nekustamā īpašuma robežu plānā noteiktajai
situācijai, jo minētajai zemes vienībai kadastra informācijas sistēmā ir noteikts tikai
viens lietošanas mērķis – lauksaimniecība.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0025 atrodas teritorijā, kur,
saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes izmantošanas mērķi ir
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija un mežu teritorijas.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka
lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā

norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un 2013. gada 29. maijā
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Noteikt nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības
„Lielglāznieki”, Mālpils novads, ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0025, kopējā
platība 21.29 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
– 8.87 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM
kods 0101);
- 12.42 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201).

11/8.
Par gatavību apkures sezonai.
V. Cērps ziņo:
Pašvaldības SIA „Norma K” apkures sezonai ir gatava. Ar nelieliem
ieguldījumiem ir salabots apkures katls. Ir iepirkta šķelda 6500 m3. Apkures tarifs
šogad netiks mainīts. Apkure tiks pieslēgta, kad iestādes – pirmsskolas izglītības
iestāde, skolas - izteiks vēlēšanos. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkurei tiks
pieslēgtas reizē.
Ir sākta siltumtrases nomaiņa, ja tajā laikā tiks pieslēgta apkure, būvuzņēmējs varēs
strādāt paralēli.
Tā kā no septembra mēneša par apkures parādiem tiks aprēķināti soda
procenti, iedzīvotāji aktīvāk maksā apkures parādus. Kopējā parādu summa ir
200 000.00 EUR. Tiesvedībā par parādu piedziņu iesniegti virs 15 pieteikumiem.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Norma K” sniegto informāciju.

11/9.
Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
2014. gada 2. septembrī domē saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstule
(reģ.Nr.702), kurā piedāvā pārņemt Mālpils novada pašvaldības īpašumā
nekustamajā īpašumā „ Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts dzīvokļa
īpašumu Nr. 5 un pieņemt lēmumu par minēto valsts dzīvokļa īpašumu pārņemšanu
pašvaldības īpašumā.
2014. gada 16. septembrī novada domes komisija apsekoja nekustamā īpašuma
„Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts dzīvokļu īpašumu Nr. 5 un Nr. 6.

Komisija konstatēja: „Dzīvojamā māja ir sliktā tehniskā stāvoklī, bez ūdensvada un
kanalizācijas, jumts apmierinošā stāvoklī, patvaļīgi piebūvēts vējtveris dzīvoklī Nr. 6,
dzīvoklis Nr. 5 ir apdzīvots. Neapdzīvots ir dzīvoklis Nr. 6”.
Komisijas slēdziens ir: „Sakarā ar to, ka māja ir sliktā tehniskā stāvoklī un prasa
ieguldīt lielus finanšu līdzekļus, ieteikt domei nepārņemt dzīvojamās mājas „ Parka
Gravas” Mālpils novads, neprivatizēto daļu dzīvokli Nr.5 pašvaldības īpašumā”.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamajā īpašumā „ Parka Gravas”, Mālpils
novadā, esošo valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 5.

11/10.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
1. 2014. gada 5.augustā Mālpils novada domē ar Nr. 656 reģistrēts iesniegums
no Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”, kura pārņēmusi valdījumā no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nekustamo īpašumu “ĶIRŠU
IELA 27”, ar lūgumu anulēt ziņas par I.L. deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela
27-3, Mālpils, Mālpils novads. Iesniegumā norādīts, ka “Privatizācijas aģentūra” nav
noslēgusi dzīvokļa Nr.3 īres līgumu ar dzīvoklī deklarētām personām un tām nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētājā dzīvesvietā iepriekš norādītajā adresē.
Iesniegumā minētā persona uzaicināta piedalīties sēdēs (sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 20. augustā, sēdes sākums pl.16.00 un
novada domes sēdē š.g. 27. augustā, sēdes sākums pl.15.00) un sniegt
paskaidrojumus, kā arī, ja tādi ir, uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu deklarētās dzīvesvietas
reģistrēšanai adresē: Ķiršu iela 27-3, Mālpils, Mālpils novads.
I.L. uz sēdēm nav ieradies.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.1. Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Ķiršu iela 27-3, Mālpils, Mālpils novads,
LV-2152, I.L., personas kods „dzēsts”.
1.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
1.3. Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt
Antonijas ielā 6.

Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,

2. 2014. gada 2.septembrī Mālpils novada domē ar Nr. 701 reģistrēts
iesniegums no Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”, kura pārņēmusi
valdījumā no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nekustamo
īpašumu “Parka Gravas”,
ar lūgumu anulēt ziņas par A.T. un S.Š. deklarēto
dzīvesvietu adresē: “Parka Gravas” dz.5, Mālpils novads. Iesniegumā norādīts, ka
“Privatizācijas aģentūra” nav noslēgusi dzīvokļa Nr.5 īres līgumu ar dzīvoklī
deklarētām personām (A.T. deklarēts no 2003.gada 14.augusta, S.Š. no 2014.gada
6.janvāra) un tām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētājā dzīvesvietā iepriekš
norādītajā adresē.
Iesniegumā minētās personas uzaicinātas piedalīties sēdēs (sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 17.septembrī, sēdes sākums pl.16.00 un
novada domes sēdē š.g. 24.septembrī, sēdes sākums pl.15.00) un sniegt
paskaidrojumus, kā arī, ja tādi ir, uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu deklarētās dzīvesvietas
reģistrēšanai adresē: ”Parka Gravas”dz.5, Mālpils novads.
A. T., S. Š. uz sēdi nav ieradušies.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
2.1. Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē ”Parka Gravas”dz.5, Mālpils novads,
LV-2152, šādām personām: A. T., personas kods „dzēsts”, S. Š,. personas kods
„dzēsts”.
2.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
2.3. Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt
Antonijas ielā 6.

Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,

11/11.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
Mālpils novada domē saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu 2014. gadā par nekustamo īpašumu „Sveķi”. Iesniegumā
norādīts, ka ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni.
Saimniecības “Sveķi” teritorijā Lauku atbalsta dienests nav konstatējis
neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kā arī pašvaldības
rīcībā nav ziņu par zemes izmantošanu saimnieciskā darbībā. Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas apstiprina saņemto
informāciju, ka ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni no 27.01.2014.

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.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra Saistošiem
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”
p.2.2.4.:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā E.F., personas kods
„dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „Sveķi”,
kadastra numurs 8074 003 0485, zemi 11.43 ha kopplatībā.

11/12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai
2014.gada 29.augustā saņemts un ar Nr. 449 reģistrēts Mālpils novada nekustamā
īpašuma “Zirnīši” īpašnieka J.B. iesniegums, kurā lūgts 2015.gadā atļaut viņam
maksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 3 termiņos, nosakot pirmo maksājuma
termiņu 15.05.2015., kad tiks samaksāti 50 % no aprēķinātās gada NĪN summas, bet
otrā un trešā maksājuma termiņos, kas atbilst Likumā par nekustamā īpašuma
nodokli noteiktajiem (15.08. un 15.11.), pa 25 % no gada NĪN summas.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta otrā daļa nosaka, ka attiecībā uz
nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, lēmumu par
samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība. Par 2014.gadu J.B. ir
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamā īpašuma “Zirnīši”
zemi pilnā apmērā.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Ņemot vērā J.B. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 24.panta otro daļu, pagarināt J.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, 2015.gadā pirmo nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas
termiņu līdz 2015.gada 15.maijam.

11/13.
Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/22. otrā punkta atcelšanu.
Mālpils novada domē 11.09.2014. saņemts SIA „PR media” iesniegums, kurā,
saistībā ar Mālpils novada domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/22 2. punktu „SIA PR
media” samaksāt Mālpils novada domes budžetā nodevu par Mālpils novada
simbolikas izmantošanu”, norādīts, ka kalendāra izdevējs SIA “PR media” nekādā
veidā neparedz izmantot kādas (līdz šim publicēti 44 novadu) pašvaldības Ģerboni
vai kontaktinformāciju- komerciālu ienākumu gūšanai, un savukārt nepraktizē

publicējamās informācijas vai attēlu failu iegādi. Izdevēja budžets neparedz maksāt
par ārēja uzņēmuma popularizēšanu.
VIDZEMES KALENDĀRS 2015 galvgalī, zem nosaukuma (iekļaujot tajā)
attēlotie, uzrunāto Vidzemes pašvaldību ģerboņi tikai vizuāli papildina Izdevuma
nosaukumu (veidojot vizuālu kopumu), tātad ir informatīva rakstura, gala produkts kalendārs, netiek pārdots. Pirms izdošanas, drukas maketā iekļautie attēli (t.sk.
ģerboņi) nav ienākumu avots. Tāpat nav noteikts kāds (teritoriāli vai vēsturiski)
nepieciešamais pašvaldību kontaktinformācijas un to logotipu skaits,- tātad pēc
iesnieguma izskatīšanas, katrai konkrētai pašvaldībai, pastāv iespēja, izmantot savas
informācijas publicēšanu bez atlīdzības (abpusēji), un tā uzskatāma par brīvu
iniciatīvu.
Tādējādi SIA PR Media atsakās akceptēt Mālpils novada domes 09.09.2014.
rēķinu Nr. 14/0293.
Dome konstatē:
1. Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 7 „Nodeva
par Mālpils novada simbolikas izmantošanu” 7. punkts nosaka, ka: „No nodevas
samaksas atbrīvotas pašvaldības iestādes un struktūrvienības, organizācijas un
biedrības nekomerciālā nolūkā, fiziskās personas bezpeļņas nolūkā, t.i. personiskām
vajadzībām, kā arī izglītojamie mācību nolūkos”.
2. SIA “PR media” neparedz izmantot pašvaldības ģerboni komerciālu ienākumu
gūšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2013.
gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas
izmantošanu” 7. punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Atcelt Mālpils novada domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/22. otro punktu.
2. Anulēt Mālpils novada domes 09.09.2014. rēķinu Nr. 14/0293.

11/14.
Par Raita Ašaka atbrīvošanu no administratīvās komisijas priekšsēdētāja
amata.
1. Novada domē 09.07.2014. saņemts Raita Ašaka iesniegums (reģ.Nr.360),
kurā viņš lūdz atbrīvot no darba attiecībām.
Novada dome 2013.gada 24. aprīlī ar sēdes lēmumu Nr. 5/8 apstiprināja Raiti
Ašaku par administratīvās komisijas priekšsēdētāju.
Pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Atbrīvot Raiti Ašaku, pers. kods: „dzēsts”, no administratīvās komisijas
priekšsēdētāja amata no 24.09.2014.

2. Izsludināt pieteikšanos uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu līdz
17.10.2014.
3. Sludinājumu publicēt Mālpils novada domes mājas lapā.

11/15.
Par izmaiņām amatu sarakstos.
1. Izskatot novada domē 17.09.2014. saņemto Mālpils Profesionālās vidusskolas
direktores iesniegumu (reģ.Nr.486), kurā lūgts atļaut Profesionālās vidusskolas amatu
sarakstā ar 2014.gada 1.oktobri izveidot jaunu amata vietu – metālapstrādes
darbagaldu operators, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.1. Ar 2014.gada 1.oktobri Mālpils Profesionālājā vidusskolā izveidot jaunu amata
vietu - metālapstrādes darbagaldu operators, nosakot amatam vienu slodzi un amata
algu 404 EUR mēnesī;
1.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada
domes budžetu 2014.gadam” Pielikumu Nr.23, papildinot ar punktu Nr.19 šādā
redakcijā:
Nr.
p.
k.

Amata nosaukums

Slodze

19.

Metālapstrādes
darbagaldu operators

1

Saimes (apakšsaimes)
nosaukums
13.Fiziskais un
kvalificētais darbs

Līme
-nis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

Noteiktā alga
2014.gadam

III

4

1

404 EUR

2. Izskatot novada domē 19.09.2014. saņemto kultūras centra direktores iesniegumu
(reģ.Nr.494), kurā lūgts atļaut veikt izmaiņas kultūras centra amatu sarakstā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
2.1. Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt vienādo amata – vokālā ansambļa vadītāja
vienību skaitu par vienu vienību.
2.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada
domes budžetu 2014.gadam” Pielikuma Nr.22 punktu Nr.20 un izteikt to šādā
redakcijā:
Nr.
p.
k.
20.

Amata nosaukums

Vokālā ansambļa
vadītāja

Slodze

Saimes (apakšsaimes)
nosaukums

33.Radošie darbi

Līme
-nis

IB

Mēnešalgu
grupa
7

Vienādo
amatu
skaits
1

Noteiktā alga
2014.gadam

Piezīmes

3,77RUR/h

Ne vairāk
kā 40
stundas
mēnesī

11/16.
Par izmaiņām komisiju sastāvā un pārstāvju deleģēšanu.
1. Dome konstatē: ņemot vērā, ka vecākais speciālists nekustamo īpašumu
lietās Aivars Skroderis ar 25.06.2014. ir beidzis darba attiecības, materiālu uzskaites
grāmatvede – kasiere Ineta Endele ar 26.07.2013. ir beigusi darba attiecības,
Voldemāra Cērpa deputāta pilnvaras ir izbeigtas ar 25.09.2013., nepieciešams veikt
izmaiņas atsevišķu domes komisiju sastāvā.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.1. Izslēgt Aivaru Skroderi no Mālpils novada domes Privatizācijas komisijas
sastāva.
1.2. Apstiprināt Tatjanu Deņisovu par Mālpils novada domes Privatizācijas komisijas
locekli ar 2014.gada 24. septembri.
1.3. Izslēgt Aivaru Skroderi no Mālpils novada domes Mantas novērtēšanas komisijas
sastāva.
1.4. Apstiprināt Tatjanu Deņisovu par Mālpils novada domes Mantas novērtēšanas
komisijas locekli ar 2014.gada 24. septembri.
1.5. Izslēgt Aivaru Skroderi no Mālpils novada domes Objektu apsekošanas komisijas
sastāva.
1.6. Apstiprināt Tatjanu Deņisovu par Mālpils novada domes Objektu apsekošanas
komisijas locekli ar 2014.gada 24. septembri.
1.7. Izslēgt Inetu Endeli no Mālpils novada domes Objektu apsekošanas komisijas
sastāva.
1.8. Apstiprināt Indru Asni par Mālpils novada domes Objektu apsekošanas komisijas
locekli ar 2014.gada 24. septembri.
1.9. Izslēgt Voldemāru Cērpu no Mālpils novada domes licencēšanas komisijas
sastāva.
1.10. Apstiprināt Anitu Sārnu par Mālpils novada domes licencēšanas komisijas
locekli ar 2014.gada 24. septembri.
1.11. Izslēgt Aivaru Skroderi no vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes
reformas pabeigšanas komisijas sastāva.
1.12. Ievēlēt Mālpils novada domes nekustamo īpašumu speciālisti TATJANU
DEŅISOVU, pers. kods: „dzēsts”, darbam vietējās pašvaldības līmeņa un rajona
līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijās ar tiesībām apstiprināt arī zemes
gabalu robežu shēmas.
2. Dome, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 12.panta
7.nodaļu, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:

2.1. Sadarbībai ar Valsts zemes dienestu un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūru vietējo ģeodēzisko tīklu ierīkošanas, uzturēšanas un datu uzkrāšanas
jautājumos, deleģēt nekustamo īpašumu speciālisti TATJANU DEŅISOVU, pers.
kods: „dzēsts”.
11/17.
Par izmaiņām Mālpils novada būvvaldes nolikumā.

Dome konstatē, ka 28.05.2014. Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 7/21 - ar
2014. gada 30. jūniju Mālpils novada būvvaldē likvidēt amatu Vecākais speciālists
nekustamo īpašumu lietās un ar 2014.gada 1.jūliju izveidot jaunu amata vietu
Nekustamo īpašumu speciālists, tādēļ ir nepieciešams veikt izmaiņas Mālpils novada
būvvaldes nolikumā.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Izteikt 25.04.2012. Mālpils novada būvvaldes nolikuma punktus 15.4. un 19.4.
sekojošā redakcijā:
15.4. Nekustamo īpašumu speciālists.
19.4. Nekustamo īpašumu speciālists.
2. Apstiprināt grozījumus 25.04.2014. Mālpils novada būvvaldes nolikumā. (Lieta Nr.
3-03.1).

11/18.
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības izglītības
iestādēm 2014.gada septembra-decembra mēnešiem
Mālpils novada pašvaldībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta
rīkojumu Nr.429 “Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības
iestādēm 2014.gadam”, piešķirta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 327101.00EUR apmērā četriem mēnešiem, tai skaitā, piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 18708.00 EUR, pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 142316.00 EUR,
profesionālās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 55584.00 EUR, internātskolas
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
piešķirti līdzekļi 101872.00 EUR, interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi
8621.00 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 2.punktu,
22.12.2009., Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības

iestāžu pedagogu darba samaksai”, 05.07.2011. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.523 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”,
28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.
Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši:
1.1.Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”- 4677.00 EUR/mēnesī;
1.2.Mālpils novada vidusskolai – 35579.00 EUR/mēnesī;
1.3.Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 13896.00 EUR/mēnesī;
1.4. Mālpils internātpamatskolai – 25468.00 EUR/mēnesī.
2.
Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības
iestādēm sekojoši:
2.1. Mālpils novada vidusskolai – 1185.50 EUR/mēnesī;
2.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 517.25 EUR/mēnesī;
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 452.50 EUR/mēnesī.

11/19.
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta.
Saskaņā ar 27.08.2014. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.10/25 par
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu Mālpils novada pašvaldības
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1.Piešķirt finansējumu septembra – decembra mēnešiem interešu izglītības
programmu realizēšanai no pamatbudžeta interešu izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības
iestādēm sekojoši:
1.1.Mālpils novada vidusskolai –4664.00 EUR (1166.00 EUR/mēn)
1.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4448.00EUR (1112.00 EUR/mēnesī);
1.3.Mālpils internātpamatskolai – 2362.00 EUR ( 590.50 EUR/mēnesī);
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai- 693.00EUR (173.25 EUR/mēn)

11/20.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”

Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju un pārtarifikāciju
(pielikumā).
2. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
3. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu
tarifikāciju (pielikumā).
4. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
5. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
6. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā).
7. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju (pielikumā).
8. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja
tarifikāciju (pielikumā).
9. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā).
10. Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas direktora tarifikāciju (pielikumā).

11/21.
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas
izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
1. Izglītības likuma 17. panta 2.² daļa nosaka, ka pašvaldība nosaka vienam
izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas
attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 5.punkts nosaka, ka pašvaldības
atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās
dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām
izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai.
3. Aprēķinot vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās
vidējās izmaksas Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar Mālpils
novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr. 2/31 „Par izglītības iestāžu tāmju
apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, izmantota Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
pakalpojumiem” 20.² punktā noteiktā izmaksu aprēķina kārtība.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas
izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē EUR 122,78 apmērā
mēnesī.
2. Uzdot Kancelejas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības
mājaslapā.

Pielikumā: Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās
vidējās izmaksas aprēķins uz 1 lp.
11/22.
Par pašvaldības automašīnas Opel Vectra atsavināšanu.
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka tuvākajā laikā domes vajadzībām tiks
iegādāti 2 jauni elektromobiļi, tāpēc tiek pārvērtēts esošais autoparks un konstatēts,
ka domes īpašumā esošā automašīna OPEL VECTRA, valsts numurs FJ 7674, ir
sliktā tehniskā stāvoklī un nav lietderīgi ieguldīt daudz līdzekļus automašīnas
uzturēšanā.
Pēc Domes grāmatvedības uzskaites datiem automašīnas OPEL VECTRA,
valsts numurs FJ 7674, bilances vērtība ir 0,00 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome atzīst, ka nav lietderīgi ieguldīt pašvaldības
līdzekļus automašīnas OPEL VECTRA, valsts numurs FJ 7674, remontā, tāpēc ir
nepieciešams to atsavināt.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās
daļas 1.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu OPEL VECTRA, valsts
numurs FJ 7674, par brīvu cenu.
2. Uzdot izpildinstitūcijai pasūtīt sertificēta vērtētāja novērtējumu.
3. Uz oktobra domes sēdi sagatavot izsoles nolikumu.
11/23.
Par saistošo noteikumu Nr. 16„Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 29.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2014.
gadam”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14., 46.pantu, uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16„Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada
29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2014.
gadam”” (lieta Nr. 1-01.1).

11/24.
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru

kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un
45.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas" 12., 16. un 16.1punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā un pašvaldības
nodevas aprēķināšanas kārtību”.
11/25.
Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā”.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 7.punktu,Ministru kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldību nodevas" 12., 16. un 16.1 punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā”.

11/26.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
Mālpils novada domē 17.09.2014. saņemts Mālpils novada domes
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 485) ar lūgumu piešķirt
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu un papildatvaļinājumu no 2014.gada
20.oktobra.
Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu,
Darba likuma 151.pantu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6., 2.7.punktiem, Mālpils novada
domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma pielikumu Nr.3 „Apmaksātā papildatvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas
kārtība”, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis) un vienam deputātam - A.Lielmežam,
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam:

1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – 1 kalendāro nedēļu – no 2014.gada
20.oktobra līdz 2014.gada 26.oktobrim par darba laiku no 2013.gada
28.jūnija līdz 2014.gada 27.jūnijam.
2. ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – 13 (trīspadsmit) darba dienas no
2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 12.novembrim par darba laiku no
2013.gada 28.jūnija līdz 2014.gada 27.jūnijam.

11/27.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.

2014.gada 18. septembrī saņemts novada domes priekšsēdētāja vietnieces Solvitas
Strausas iesniegums (reģ.Nr.479), kurā lūgts piešķirt ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu, dome pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu,
41.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6. un 2.10.punktiem, Mālpils
novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma pielikumu Nr.5 „Atvaļinājuma pabalsti un to piešķiršanas kārtība”, balsojot ar
6 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, L.Amerika, A. Hildebrante, V. Mihelsons,
A. Apsītis) un vienam deputātam - S.Strausai, saskaņā ar likumu „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai:
1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – divas kalendārās nedēļas no
2014.gada 6.oktobra līdz 2014.gada 19.oktobrim par darba laiku no
2013.gada 29.decembra līdz 2014.gada 28.decembrim.
2. pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% apmērā no
S.Strausas mēnešalgas.
11/28.
Par grozījumu saskaņošanu Mālpils Profesionālās vidusskolas profesionālās
izglītības programmās.

23.09.2014. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores iesniegums
(reģ.Nr.1-17/27) par grozījumiem profesionālās izglītības programmā “Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija” (kods 35b58203, mācību ilgums 1,5gadi) un profesionālās
izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 35b81102, mācību ilgums
1,5gadi).
Pamatojoties uz 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās
un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta
3.4.apakšpunktu un 12.punktu,
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, A. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. SASKAŅOT grozījumus profesionālās izglītības programmā “Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija” (kods35b58203).

2. SASKAŅOT grozījumus profesionālās izglītības programmā “Ēdināšanas
pakalpojumi” (kods 35b81102).
11/29.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Mālpils novada domē 2014. gada 24.septembrī reģistrēts (reģ.502) P.L.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skolas iela 4”, Mālpils,
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0596, atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8074 004 0133 ar platību 4.3 ha. Nekustamais īpašums sastāv no
divām zemes vienībām: 1.- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0133,
platību 4.3 ha un 2.- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0596, platību
0.2632 ha.
Īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 100000534010 uz P.L. vārda, un īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes
ierīcības likums”, 2006.gada 20.jūnija 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. Lielmežs, S. Strausa, L.Amerika,
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis), NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt P.L., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese: “dzēsts”, nekustamo
īpašumu „Skolas iela 4”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0596, atdalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0133, platību 4.3 ha.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0596, platību 0.2632 ha,
saglabāt:
2.1. adresi „Skolas iela 4”, Mālpils, Mālpils novads;
2.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
0101– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 0.1307 ha;
0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0.1325 ha.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0133, platību 4.3
ha, piešķirt:
3.1.nosaukumu “Mazmeži”;
3.2. noteikt lietošanas mērķi – 0201 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Sēdes vadītājs:
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Protokoliste:
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

29.09.2014.

