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.2
Mālpils novada Mālpilī

29.01.2014.

Sēdi atklāj: plkst. 15.00
Sēdi slēdz: plkst. 19.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Par zemes vienības statusa noteikšanu.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem.
Par nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja 10 lietošanas mērķa
precizēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
9. Par Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam
apstiprināšanu.
10. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
11. Par novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja apstiprināšanu.
12. Par atlīdzību pašvaldības SIA „Norma K” kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
13. Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
14. Par pedagogu novērtēšanu pašvaldības izglītības iestādēs.
15. Par pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtēšanas
komisijas sastāva noteikšanu.
16. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
17. Par profesionālās pamatizglītības programmas saskaņošanu.
18. Par pieaugušo neformālās izglītības programmu saskaņošanu.
19. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu.
20. Par izglītības iestāžu darba koplīgumu saskaņošanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.1 „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.
22. Par maksas pakalpojumiem Mālpils novada kapsētās.
23. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komitejai.
1.
2.
3.
4.
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24. Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei.
25. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Nodeva par Mālpils novada domes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.3 „ Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Mālpils novadā” apstiprināšanu.
27. Par pakalpojumu tarifu saskaņošanu ielu un ceļu uzturēšanai.
28. Par pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.4 ”Grozījumi Mālpils novada domes 2011.
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības
aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””
apstiprināšanu.
30. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu
2014.gadam” apstiprināšanu.
31. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem.
32. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Mālpils novada domes
2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.
33. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.
gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Mālpils novada pašvaldībā””
apstiprināšanu.
34. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”
apstiprināšanu.
35. Par dokumentu aprites kārtības apstiprināšanu.
36. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
37. Par darba grupas izveidošanu 2014. gada Mālpils svētku organizēšanai.
38. Par atļauju savienot amatus.
39. Par izmaiņām iepirkumu komisiju sastāvā.
40. Par telpu nomas maksas samazināšanu.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Linards Ligeris, Rolands Jomerts, Andris Apsītis, Aleksandrs
Lielmežs, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Valts Mihelsons
Administrācijas darbinieki –
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka;
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās Aivars Skroderis;
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Mālpils novada
vidusskolas priekšsēdētāja Anda Vecroze;
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Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Mālpils novada
vidusskolas pārstāve Ilze Bērziņa;
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Diāna Ulase;
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Daina Galakrodzeniece;
Juriste Anna Višķere;
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps;
Izpilddirektors Agris Bukovskis;
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule;
Mālpils novada vidusskolas direktors Gunārs Gžibovskis;
Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore
Frančeska Ģēvele;
Mālpils novada vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Jeļena Mihejeva;
Finansiste Daina Sila;
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa.
Nav ieradušies deputāti: Solvita Strausa – ikgadējā atvaļinājuma dēļ, Leontina
Amerika – attaisnojošu iemeslu dēļ.
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:
 Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem;
 Lidijas Sīmanes 100 gadu jubilejas pasākums;
 Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas
direktores Frančeskas Ģēveles nozīmīga dzīves jubileja;
 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē;
 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē;
 Piedalījies sanāksmē par projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ieviešanu;
 Turpinās tiesvedība ar SIA „Mālpils Agro”;
 Brocēnu novada delegācijas viesošanās 16.01.2014.;
 Sanāksme par iespējamo atbalstu daudzbērnu ģimenēm 16.01.2014.;
 Tiek risinātas problēmas ar sociālo dzīvojamo māju „Smiltnieki”;
 Saeimas deputātu S. Dolgopolova un J. Ādamsona vizīte saistībā ar
sprādzienā cietušo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Lielvārdes šosejā 17.
Deputāte M. Ārente ziņo, ka Folkloras kopai „Mālis” nosvinēta 5 gadu jubileja.
Deputāts V. Mihelsons piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības sēdē.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus par 3 (trīs) punktiem.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Papildināt izskatāmos jautājumus par 3 (trīs) punktiem šādā redakcijā:
41. Par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai.
42. Par Sporta kompleksa maksas pakalpojumu atlaidēm.
43. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
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2/1.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2014. gada 15. janvārī reģistrēts (reģ.Nr.22) M.V.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dzidras”.
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 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Atļaut sadalīt M.V., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, piederošo
nekustamo īpašumu „Dzidras”, 5,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0077,
atdalot no zemes vienības 5,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0077,
zemi aptuveni 2,7 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Mālpils novada domē 2014. gada 28.janvārī reģistrēts M.R., iesniegums, kurā
viņa lūdz domi atcelt Mālpils novada domes 2013. gada 18. decembra sēdes
Nr.19 lēmumu Nr.19/3 par nekustamā īpašuma „Meža Kārkli” sadalīšanu un
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Kārkli”, atdalot zemes vienību 12,8 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 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
2.1. Atcelt Mālpils novada domes 18.12.2013. sēdes Nr. 19 lēmumu Nr. 19/3
„Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” otro punktu, kurā dome atļāva sadalīt
nekustamo īpašumu „Meža Kārkli”, kadastra Nr.8074 006 0091.
2.2. Atļaut sadalīt M.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, nekustamo
īpašumu „Meža Kārkli”, kadastra Nr. 8074 006 0091, ar zemes kopplatību 16,9
ha, atdalot zemes vienību 12,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091.
2.3. Nekustamajam īpašumam 4,1 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 006 0091,
sastāvošam no zemes vienības 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006
0092, saglabāt nosaukumu „Meža Kārkli”, Mālpils novads.
2.4. Zemes vienībai 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091,
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.
2.5. Zemes vienībai 12,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091,
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
2.6. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības 12,8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091, piešķirt
nosaukumu „Pļavas Kārkli”, Mālpils novads.
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2/2.
Par zemes vienības statusa noteikšanu.
1. Ar Mālpils novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes Nr.14 lēmuma
Nr.14/9 punktu 1.1. G.N. mantiniekiem tika izbeigtas pastāvīgās zemes
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Liepziedi” zemi 0,1 ha kopplatībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0622 un saskaņā ar LR likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes
ierīcību” 9. pantu, viņiem tika piedāvāts laika posmā līdz 2013. gada 30.
decembrim slēgt zemes nomas līgumu uz augstāk minēto zemes vienību.
G. N. mantinieki līdz noteiktajam termiņam zemes nomas pirmtiesības nav
izmantojuši. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitāma
rezerves zemes fondā.
Dome, balsojot 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Nekustamā īpašuma „Liepziedi” zemes vienību 0,1 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0622, ieskaitīt valsts zemes rezerves fondā.
2. Ar Mālpils novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes Nr.14 lēmuma
Nr.14/9 punktu 2.1. I.V. tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma „Priedkalnītes” zemi 0,151 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0848 un saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu,
viņai tika piedāvāts laika posmā līdz 2013. gada 30. decembrim slēgt zemes
nomas
līgumu
uz
augstāk
minēto
zemes
vienību.
I. V. līdz noteiktajam termiņam zemes nomas pirmtiesības nav izmantojusi.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Dome, balsojot 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
2.1. Nekustamā īpašuma „Priedkalnītes” zemes vienību 0,151 ha kopplatībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0848, ieskaitīt valsts zemes rezerves fondā.

2/3.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem.
20.01.2014. Mālpils novada domes iepirkumu komisija organizēja objekta
- Dzīvokļu īpašumu „Lielvārdes šoseja 10” (dzīvoklis Nr.1 - 29,8m2 platība un
2980/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma,
kadastra Nr.8074 900 4214, dzīvoklis Nr.2 - 31,6m2 platība un 3160/20330
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra
Nr.8074 900 4215, dzīvoklis Nr.5 – 14,3m2 platība un 1430/20330 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900
4216), Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā atsavināšanu, pārdodot
to izsolē.
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Uz izsoli, atbilstoši izsoles nolikuma 10.punktam, līdz nolikumā
norādītajam datumam un laikam – 2014.gada 20.janvāra plkst. 9:45, Mālpils
novada domes Kancelejā netika saņemts neviens pieteikums.
Pēc izsoles nolikuma 6. un 7. punkta, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā
izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas
daļas sniegtajiem datiem, ne kasē, ne bankā netika saņemti maksājumi par
izsoles dalības maksu un nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu.
Interese par šo atsavināmo objektu no iespējamiem pretendentiem tika
izteikta telefoniski, acīmredzami objekta stāvoklis neatbilda piedāvātai
minimālajai izsoles cenai.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Atzīt objekta - Dzīvokļu īpašumu „Lielvārdes šoseja 10” (dzīvoklis Nr.1 29,8m2 platība un 2980/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes kopīpašuma, kadastra Nr.8074 900 4214, dzīvoklis Nr.2 - 31,6m2 platība
un 3160/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
kopīpašuma, kadastra Nr.8074 900 4215, dzīvoklis Nr.5 – 14,3m2 platība un
1430/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma,
kadastra Nr. 8074 900 4216), Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā
izsoli kā neveiksmīgu.
2. Turpināt objekta atsavināšanu.
3. Uzdot izpildinstitūcijai pārvērtēt objektu.

2/4.
Par nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja 10 lietošanas mērķa
precizēšanu.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR MK 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”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Mainīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas
adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamā īpašuma
„Lielvārdes šoseja 10”, kadastra Nr.8074 002 0079, zemes vienībai 0,4378 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0408, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, nosakot to:
1.1. 0,2164 ha platībā – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve,
kods- 0701;
1.2. 0,2214 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods- 0101.
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2/5.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 20. decembrī reģistrēts (reģ. Nr.660) V.Ā.
iesniegums, kurā viņa lūdz pašvaldību mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus viņai piederošajam īpašumam „Kalnāres”, saskaņā ar spēkā esošo
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR MK 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 (spēkā no 13.08.2013),
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Mainīt V.Ā., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, nekustamajam
īpašumam „Kalnāres”, kadastra Nr.8074 005 0408, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
1.1.1. Zemes vienībai 12,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0132 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201;
1.1.2. Zemes vienībai 7,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0408 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101.
1.2. Pēc nodokļu maksātāja rakstveida iesnieguma saņemšanas nodokļu
administrācijai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sākot ar 13.08.2013.
2. Mālpils novada domē 2014. gada 8. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.10) I.S.
iesniegums, kurā viņš lūdz pašvaldību mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus viņam piederošajam īpašumam „Gretes”, saskaņā ar spēkā esošo 2013.
gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR MK 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 (spēkā no 13.08.2013),
Dome, balsojot 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
2.1. Mainīt I.S., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamajam
īpašumam „Gretes”, kadastra Nr.8074 005 0553, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
2.1.1. Zemes vienībai 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0553 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101.
2.2. Pēc nodokļu maksātāja rakstveida iesnieguma saņemšanas nodokļu
administrācijai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sākot ar 13.08.2013.
3. Mālpils novada domē 2014. gada 22. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.39) A.B.
iesniegums, kurā viņš lūdz pašvaldību mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus viņam piederošajam īpašumam „Urdzeni”, saskaņā ar spēkā esošo
2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu.
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Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR MK 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 (spēkā no 13.08.2013),
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
3.1. Mainīt A.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, nekustamajam
īpašumam „Urdzeni”, kadastra Nr.8074 005 0104, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
3.1.1. zemes vienībai 8,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0104 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101;
3.1.2. zemes vienībai 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0105 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201.
3.2. Pēc nodokļu maksātāja rakstveida iesnieguma saņemšanas nodokļu
administrācijai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sākot ar 13.08.2013.

2/6.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina izvērtēt
atsavināšanas lietderību pašvaldības nekustamajiem īpašumiem:
„Lejasrautēni”, sastāvošam no zemes gabala 3,72 ha kopplatībā,
kadastra Nr. 8074 001 0250,
„Meža Urdzēni”, sastāvošam no zemes gabala 14.0 ha kopplatībā,
kadastra Nr. 8074 004 0169,
„Ozolnieki”, kadastra Nr. 8074 001 0529, sastāvošu no divām zemes
vienībām - kadastra apzīmējums 8074 001 0292 - platība 3.62 ha, kadastra
apzīmējums 8074 001 0293 - platība 1.04 ha.
Dome, pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likums” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto punktu, balsojot
ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Lejasrautēni”,
sastāvošu no zemes gabala 3,72 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 001 0250.
1.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.
2.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Meža Urdzēni”,
sastāvošu no zemes gabala 14.0 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 004 0169.
2.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.
3.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu „Ozolnieki”,
kadastra Nr. 8074 001 0529, sastāvošu no divām zemes vienībām - zemes
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vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0292, platība 3.62 ha, un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0293, platība 1.04 ha.
3.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

2/7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Mālpils novada domē saņemti šādi politiski represēto personu iesniegumi ar
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2014.gadā:
1) No R.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.
02.01.2014. iesniegums ar reģ. Nr.5.
2) No A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi, dzīvojamo māju un nekustamo īpašumu
„Priedulāji”, kas netiek izmantoti saimnieciskā darbībā. 08.01.2014. iesniegums.
3) No P.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.
22.01.2014. iesniegums.
4) No A.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, par
nekustamiem īpašumiem “dzēsts” un “dzēsts”. Iesniegumā norādīts, ka 20.5 ha
zemes tiek iznomāta SIA „Sidgunda 2”. 10.01.2014. ar reģ. Nr.15.
5) No Z.D.P., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi un nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamo
māju un zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.17.01.2014.
iesniegums ar reģ.Nr.26.
6) No G.U., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi un nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamo
māju
un
zemi,
kas
netiek
izmantota
saimnieciskā
darbībā
17.01.2014.iesniegums Nr. 27.
7) No A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamo īpašumu „dzēsts” (zemi un dzīvojamo māju), kas netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā. 07.01.2014.iesniegums ar reģ.Nr.8.
8) No J.J., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi un dzīvojamo māju, kas netiek izmantoti
saimnieciskā darbībā. 18.12.2013.iesniegums Nr.656.
9) No D.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”, par nekustamā
īpašuma „dzēsts” zemi un 1/5 domājamo daļu „dzēsts” māju un pagalma zemi.
17.01.2014.iesniegums Nr.25.
10) No N.K., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma „dzēsts”
1/6 domājamo daļu (zeme, māja), kas viņas
īpašumā ir vairāk kā 5 gadus. 09.01.2014. iesniegums ar reģ.Nr.11.
11) No R.V., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”, par nekustamā
īpašuma „dzēsts” zemi un 1/3 domājamo daļu „dzēsts” māju un pagalma zemi.
29.01.2013.iesniegums, kurā norādīts, ka
īpašums netiek izmantots
saimnieciskā darbībā.
12) No D.Z., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”,
par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 27.01.2014. iesniegums ar reģ. Nr.59.
13) No M.V., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamo īpašumu „dzēsts” un „dzēsts” zemi un dzīvojamām mājām, kas
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netiek izmantoti saimnieciskā darbībā. 23.01.2014. iesniegumā ar reģ.Nr.51
norādīti zemes vienību kadastra apzīmējumi.
Dome uzklausīja nodokļu administratores Mārītes Nīgrandes sniegto
informāciju, ka saimnieciskā darbībā netiek izmantota nekustamā īpašuma
„dzēsts” zeme un dzīvojamā māja, kas pieder politiski represētai personai B.G.,
kura pašlaik atrodas PA „Mālpils sociālais dienests” aprūpes centrā, kā arī
nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamās mājas un zemes ¼ domājamā daļa,
kas pieder G.Z.
Konstatēts, ka pašvaldībā reģistrētie nomas līgumi un personu sniegtās
ziņas satur sekojošu informāciju:
- Līdz 31.12.2013. ir spēkā noslēgtie zemes nomas līgumi par 8.00 ha
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes un 8.00 ha nekustamā īpašuma „dzēsts”
zemes iznomāšanu z.s.”Jaunceplīši”, kura to izmanto saimnieciskā darbībā. Z.s.
”Jaunceplīši” īpašnieks telefona sarunā apliecinājis, ka zemes izmantošanu
turpinās arī 2014.gadā.
- Līdz 01.12.2016. ir spēkā noslēgtais zemes nomas līgums par
20.5 ha
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes iznomāšanu SIA „Sidgunda 2”, kura to
izmanto saimnieciskā darbībā.
LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrā daļā noteikts:
Politiski represētajām personām par zemi, kā arī šā likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir
šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma
nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek
izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek
piemērots.
Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2014.gadā:
1) No otrās grupas invalīdes B.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par nekustamo īpašumu “dzēsts”. 20.01.2014.iesniegums ar reģ.
Nr.30.
2) No otrās grupas invalīdes I.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par nekustamo īpašumu „dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads.
28.12.2013.iesniegums ar reģ. Nr.662.
3) No otrās grupas invalīda M.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta
„dzēsts”,
ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
2014. gadā par
nekustamo īpašumu
„dzēsts”.
06.01.2014.iesniegums ar reģ. Nr.3.
4) No otrās grupas invalīda I.Š., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”,
ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
2014. gadā par
nekustamo īpašumu
„dzēsts”.
06.01.2014.iesniegums ar reģ. Nr.4.
5) No otrās grupas invalīda A.S., personas kods „dzēsts”, ar lūgumu
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamā īpašuma
„dzēsts” zemes daļu, kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
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Iesniegumam pievienota invalīda apliecības kopija, kurā redzams, ka apliecība
derīga no 28.05.2013. līdz 20.05.2014.
6) No otrās grupas invalīdes R.R., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi un dzīvojamo māju. 10.01.2014. iesniegums
ar reģ. Nr. 17.
7) No otrās grupas invalīdes L.B, personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvietas adrese:
„dzēsts”,
ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par viņai piederošo dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts”.
23.01.2014.iesniegums Nr.52.
Uzrādīta invalīda apliecība, kuras derīguma
termiņš ir līdz 2017.gada 16.augustam.
Konstatēts, ka :
-Līdz 31.12.2014. ir spēkā noslēgtais zemes nomas līgums par 14.55 ha
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes iznomāšanu z.s. ”Veģi”, kura to izmanto
saimnieciskā darbībā.
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos noteikumus
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros
noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu
apmērs, kā arī vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un iesniegumu
izskatīšanas kārtību.
1. Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz LR likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai R.B., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts,” par
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 30.2 ha kopplatībā.
1.2. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.2.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 10.9 ha kopplatībā,
1.2.2. par dzīvojamo māju „dzēsts”,
1.2.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi.
1.3. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai P.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 8.0 ha kopplatībā.
1.4. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.B., personas kods
„dzēsts”, dzīvojošai
„dzēsts”:
1.4.1.par 1/3 domājamo daļu saimniecības “dzēsts” (pagalms) zemi
0.44 ha kopplatībā un saimniecības “dzēsts” zemi 7.00 ha platībā, ņemot
vērā, ka par 20.5 ha izmantošanu noslēgts nomas līgums ar SIA “Sidgunda-2”,
kura nodarbojas ar saimniecisko darbību;
1.4.2. par 1/3 domājamo daļu no dzīvojamās mājas “dzēsts”;
1.5. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu
50% apmērā politiski represētajai personai Z.D.P., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”:
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1.5.1.ar nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 21.5 ha platībā, ņemot vērā,
ka 8.00 ha zemes ir iznomāti zemnieka saimniecībai, kura nodarbojas ar
saimniecisko darbību;
1.5.2.par nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo
daļu;
1.5.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes 1/3 domājamo daļu.
6. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai
G.U., personas kods
„dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.6.1 par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 21.5 ha platībā, ņemot vērā,
ka 8.00 ha zemes ir iznomāti zemnieka saimniecībai, kura nodarbojas ar
saimniecisko darbību;
1.6.2. par nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo
daļu;
1.6.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes 1/3 domājamo daļu.
1.7. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, Mālpils novads:
1.7.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 41.00 ha kopplatībā;
1.7.2.par nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamo māju.
1.8. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai J.J., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta
„dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi un dzīvojamo māju.
1.9. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai D.K., personas kods „dzēsts”, dzīv. „dzēsts”:
1.9.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 13.7 ha kopplatībā;
1.9.2. par 1/5 domājamo daļu „dzēsts” mājas pagalma zemi 1.06 ha
kopplatībā;
1.9.3. par dzīvojamās mājas „dzēsts” 1/5 domājamo daļu.
1.10. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai N.K., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.10.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes 1/6 domājamo daļu;
1.10.2. par dzīvojamās mājas „dzēsts” 1/6 domājamo daļu.
1.11.Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
50%
apmērā politiski represētajai personai B.G., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.11.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 1.4 ha kopplatībā;
1.11.2. par dzīvojamo māju „dzēsts”.
1.12. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai R.V., personas kods „dzēsts”, dzīv.
„dzēsts” Mālpils novadā,:
1.12.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 4.3 ha kopplatībā;
1.12.2. par „dzēsts” dzīvojamās mājas 1/3 domājamo daļu;
1.12.3. par 1/3 domājamo daļu „dzēsts” pagalma zemi 1.6 ha kopplatībā.
1.13. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai D.Z., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 9.47 ha kopplatībā.
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1.14. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai M.V., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.14.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes 2.1 ha kopplatībā ¼
domājamo daļu;
1.14.2. par nekustamā īpašuma „dzēsts”
dzīvojamās mājas ¼
domājamo daļu ;
1.14.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 30.5 ha platībā.
1.15. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā politiski represētajai personai G.Z., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”:
1.15.1. par ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “dzēsts” zemes,
kuras kopējā platība 2.1 ha;
1.15.2. par dzīvojamās mājas „dzēsts” 1/4 domājamo daļu.
2. Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1., dome, balsojot
ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
2.1. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā
otrās grupas invalīdei G.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas
adrese „dzēsts”, par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi 18.2 ha kopplatībā un
dzīvojamo māju.
2.2. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 %
apmērā otrās grupas invalīdei I.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par dzīvokļa īpašumu „dzēsts”.
2.3. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā
otrās grupas invalīdam M.M., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta
„dzēsts”, par nekustamo īpašumu „dzēsts”.
2.4. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 %
apmērā otrās grupas invalīdam I.Š., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts” par nekustamo īpašumu „dzēsts”.
2.5. Piešķirt 2014.gadā par 5 mēnešiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50% apmērā otrās grupas invalīdam A.S., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 14.65
ha platībā.
2.6. Piešķirt 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 %
apmērā otrās grupas invalīdei R.R., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta „dzēsts”, par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi 6.4 ha kopplatībā
un dzīvojamo māju.
2.7. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par
2014.gadu otrās grupas invalīdei L.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā
dzīvesvietas adrese: „dzēsts”, par dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts”.
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2/8.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.

2014.gada 9.janvārī Mālpils novada domē ar Nr. 13 reģistrēts A.O.
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām, kuras
faktiski nedzīvo, bet ir reģistrējušas savu dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, Mālpils
novads. Iesniegumā norādīts, ka A.O.ir Mālpils novada nekustamā īpašuma
„dzēsts” īpašnieks un piekrīt lietas izskatīšanai bez viņa klātbūtnes. Tam
pievienots elektroniski sagatavots saraksts, no kura redzams, ka saskaņā ar
PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju īpašumā „dzēsts”, Mālpils novads,
reģistrācija dzīvesvietā ir spēkā šādām
personām: „dzēsts”. Bez tam
iesniegumā teikts, ka ar šim personām nav slēgti nekādi līgumi.
Konstatēts sekojošais. Ieraksti Zemesgrāmatā liecina par to, ka A.O.
Mālpils novada nekustamo īpašumu „dzēsts” ieguvis īpašumā 16.12.2013. no
AS SEB Banka, bet laikā, kad tur dzīvesvietu deklarējušas sarakstā minētās
personas, īpašums piederējis viņu mātes mātei M.E.J., kura 2006.gadā to
pārdevusi D.D. Mālpils novada pašvaldības policija apstiprina faktu, ka, veicot
reidus novada administratīvajā teritorijā, tā vairākas reizes konstatējusi, ka
mājīpašums „dzēsts” netika apdzīvots.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta – ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšana - 1.punkta otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu
iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Ņemot vērā A.O. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē „dzēsts”, Mālpils novads, LV-2152, šādām personām: „dzēsts”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,
Antonijas ielā 6.
2/9.
Par Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam
apstiprināšanu.
Atbilstoši Mālpils novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumam (sēdes
protokols Nr.13/6 tika uzsākta “Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas”
2013.-2033.gadam izstrāde.
Saskaņā ar Mālpils novada domes 2013.gada 30. oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr. 17/6) „Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2033.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” no
11.11.2013. līdz 10.12.2013. tika organizēta Mālpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2033.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
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Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, LR
likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pantu, LR likuma „Teritorijas
attīstības plānošana likums” 5.pantu un 21.pantu, MK noteikumu nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 4.1.
pantu un atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona 4.12.2013. atzinumam Nr. SA2/50, dome, balsojot 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Apstiprināt Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.2033.gadam.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A. Bukovskim.
3. Lēmumu nosūtīt Vides un Reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas
plānošanas reģionam.

2/10.
Par zemes nomas līguma anulēšanu.
Mālpils novada domē saņemts iesniegums no I.M., kurā viņa lūdz pašvaldību
anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,066 ha platībā domes
nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9”.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar
Nr. 18/13 par nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” 0,066 ha kopplatībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0910, nomu.
2/11.
Par novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja apstiprināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 68. pantu, pēc domes
priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības
kapitālsabiedrību darbu. Mālpils novada domē nav izveidots amats izpilddirektora vietnieks, bet izpilddirektora prombūtnes laikā (atvaļinājums,
komandējums, slimība u.c.) ir nepieciešams veikt šos pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 68.
pantu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Pilnvarot domes priekšsēdētāju izpilddirektora prombūtnes laikā ar rīkojumu
noteikt izpilddirektora pienākumu izpildītāju.
2/12.
Par atlīdzību pašvaldības SIA „Norma K” kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
Ar Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta lēmumu Nr. 3/35 Par
kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu pašvaldības SIA „Norma K” un
mēnešalgas noteikšanu Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs
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Lielmežs tika iecelts par Mālpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216), un viņam tika noteikta
mēnešalga par pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā LVL 136,- apmērā sākot
ar 2011.gada 1.aprīli, atlīdzību izmaksājot ko kapitālsabiedrības līdzekļiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
14.panta sestā daļa nosaka, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pienākumus drīkst pildīt sava amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo
pienākumu pildīšanu saņemt attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas
ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu
Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja
un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.punktu un 14.punktu, dome, balsojot ar 7
balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Noteikt, ka sākot ar 2014.gada 1.janvāri Mālpils novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kapitālsabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216) Aleksandrs Lielmežs
kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pilda sava domes priekšsēdētāja
amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par kapitāla daļu turētāja pārstāvja
pienākumu pildīšanu saņem domes priekšsēdētāja amatam noteiktās
mēnešalgas ietvaros.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Mālpils novada domes 2011.gada
23.marta lēmuma Nr. 3/35 Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu
pašvaldības SIA „Norma K” un mēnešalgas noteikšanu 2.punkts.

2/13.
Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
Dome, izskatot sagatavoto „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” projektu,
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12., 13.
punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, balsojot ar 7 balsīm „par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.
Apstiprināt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu ar pielikumiem. (lieta Nr. 303.1).
2.
Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Mālpils novada domes
2013.gada 23.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu Nr.18 apstiprinātais „Mālpils novada
domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums”.
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2/14.
Par pedagogu novērtēšanu pašvaldības izglītības iestādēs.

Izskatot sagatavotos dokumentus, dome balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons),
NOLĒMA:
1. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagoģisko darbinieku
materiālās stimulēšanas kārtību (lieta Nr. 3-03.2).
2. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku materiālās
stimulēšanas kārtību (lieta Nr. 3-03.2).
3. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagoģisko darbinieku darba
samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtību (lieta Nr. 3-03.2).
2/15.
Par pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtēšanas
komisijas sastāva noteikšanu.

Dome balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku materiālās
stimulēšanas izvērtēšanas komisijas sastāvu:
1.1. Komisijas priekšsēdētāja – direktore Frančeska Ģēvele.
1.2. Komisijas locekļi –
1.2.1. direktores vietniece mācību darbā Solvita Lapiņa;
1.2.2. direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Andrejeva;
1.2.3. sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Dace Brūna;
1.2.4.pamatskolas metodiskās komisijas vadītāja Inguna Mūsiņa;
1.2.5.darbinieku arodbiedrības pārstāve Zane Čerpinska.
2. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagoģisko darbinieku
materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas sastāvu:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja – direktore Frančeska Ģēvele.
2.2. Komisijas locekļi –
2.2.1. direktores vietniece vispārējā izglītībā Daiga Melcere;
2.2.2. direktores vietniece profesionālajā izglītībā Gunta Jēkabsone;
2.2.3. vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Rudīte
Isajeva;
2.2.4.profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Evija
Kļaviņa;
2.2.5.audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Sarmīte Dadeika;
2.2.6. darbinieku pilnvarota persona Ausma Čīma.
3. Mālpils internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas
izvērtēšanas komisijas locekļu un Mālpils internātpamatskolas pedagoģisko
darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisiju locekļu maiņu ar
rīkojumu nosaka direktore.
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2/16.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm
„par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
2. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju
(pielikumā).
3. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte”
pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
4. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju
(pielikumā).
5. Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
2/17.
Par profesionālās pamatizglītības programmas saskaņošanu.
Izskatot Mālpils internātpamatskolas iesniegto profesionālās pamatizglītības
programmu, saskaņā ar Izglītības likuma 33. panta 2. daļu, dome, balsojot ar 7
balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Saskaņot Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības programmu
„Būvdarbi” (IP kods 2258201).

2/18.
Par pieaugušo neformālās izglītības programmu saskaņošanu.
Izskatot iesniegtās Mālpils Profesionālās vidusskolas neformālās izglītības
programmas ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"
ietvaros, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas neformālās izglītības
programmas ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"
ietvaros:
1.1. Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos);
1.2. Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos);
1.3. Aprēķinu veikšana ar MS Excel;
1.4. Svešvaloda (angļu valoda) bez priekšzināšanām;
1.5. Svešvaloda (angļu valoda) ar priekšzināšanām;
1.6. Svešvaloda (krievu valoda) bez priekšzināšanām;
1.7. Svešvaloda (vācu valoda) bez priekšzināšanām;
1.8. Praktiskā lietvedība;
1.9. Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība.
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2/19.
Par interešu izglītības programmas saskaņošanu.
Izskatot iesniegto Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu,
dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Saskaņot interešu izglītības programmas „Autoapmācība (B kategorija)”
īstenošanu 2013./2014. mācību gada 2. semestrim.

2/20.
Par izglītības iestāžu darba koplīgumu saskaņošanu.
Izskatot izglītības iestāžu iesniegtos darba koplīgumus, dome, balsojot ar
7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas darba koplīgumu (pielikumā).
2. Saskaņot Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” darba koplīgumu
(pielikumā).

2/21.
Par saistošo noteikumu Nr.1 „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.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām“ 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības
likuma 12.panta 2.1 daļu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons),
NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 „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).
2/22.
Par maksas pakalpojumiem Mālpils novada kapsētās.
Izskatot SIA „Norma K” iesniegumu par maksas pakalpojumu izcenojumiem
Mālpils pašvaldības kapsētās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g)
apakšpunktu, un „Euro ieviešanas kārtības likumu”,
dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
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1.
Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Mālpils novada kapsētās
(pielikumā).
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada 2012.gada 25.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.5/9 „Par maksas pakalpojumu Mālpils novada kapsētās
apstiprināšanu”.

2/23.
Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komitejai.
Mālpils novada domē ir saņemts Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa
komitejas iesniegums (reģ. Nr. 52) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 300.00
EUR apmērā, lai nodrošinātu turpmāko sadarbību un veiksmīgi varētu uzsākt
jaunus projektus un sniegt atbalstu Mālpils novadā trūkumā vai krīzes situācijā
nonākušajiem.
2014. gadā plānots sniegt sekojošu atbalstu Mālpils novada iedzīvotājiem izsniegt Eiropas pārtikas paku komplektus trūcīgām personām, izsniegt
bezrecepšu medikamentus un uztura bagātinātājus, projekta „Skolas soma”
ietvaros maznodrošināto ģimeņu pirmklasniekiem sarūpēt dāvanu kartes,
ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm nodrošināt apģērbu, apavus un citas
sadzīvē nepieciešamās lietas, komitejas iespēju robežās nodrošināt ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem, attīstīt un veidot sadarbību ar novada jauniešiem,
iesaistot viņus aktīva un veselīga laika pavadīšanas nometnēs un nodarbēs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons),
NOLĒMA:
Atbalstīt Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejas darbību, piešķirot
finansējumu 200.00 EUR (divi simti euro) apmērā no P/A „Mālpils sociālais
dienests” budžeta līdzekļiem.

2/24.
Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei.
Izskatot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 13.01.2014.
iesniegumu Nr. 2-8/2 ar lūgumu samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas
maksājumus plānotajiem interešu izglītības un kultūras pasākumiem 2014.gada
5.martā, 11.aprīlī, 3.maijā un 22.novembrī, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, dome, balsojot
ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksājumus par 50% Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajiem pasākumiem 2014.gada
5.martā, 11.aprīlī, 3.maijā un 22.novembrī.
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2/25.
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Nodeva par Mālpils novada domes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28.
jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 16. un 16.1 punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons),
NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Nodeva par Mālpils novada domes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” (lieta Nr. 101.1).
2/26.
Par saistošo noteikumu Nr.3 „ Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Mālpils
novadā” apstiprināšanu.

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 15. un 16.1 punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „ Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Mālpils novadā” (lieta Nr. 1-01.1).
2/27.
Par pakalpojumu tarifu saskaņošanu ielu un ceļu uzturēšanai.
Sakarā ar iecerēto finansējuma modeļa maiņu starp pašvaldības SIA „Norma K”
un Mālpils novada domi, ir nepieciešams precizēt un saskaņot pakalpojumu
tarifus ielu un ceļu uzturēšanai.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Norma K” izstrādātos pakalpojumu tarifus
ielu un ceļu uzturēšanai un padziļināti izskatīt jautājumu februāra komiteju un
domes sēdē.

2/28.
Par pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanu.
Sakarā ar nepieciešamību aktualizēt pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas
izcenojumus, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
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Uzdot izpilddirektoram un pašvaldības SIA „Norma K” pārstāvim apsekot
pašvaldības dzīvojamo fondu, sastādīt veicamo darbu sarakstu, precizēt īres
maksas izcenojumus un iesniegt izskatīšanai februāra komiteju un domes sēdē.

2/29.
Par saistošo noteikumu Nr.4 ”Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas Volosatovas iesniegums ar lūgumu
paaugstināt gultas dienas izmaksu Mālpils sociālās aprūpes centrā ar 2014.
gada 1. martu. Gultas dienas izmaksas noteiktas atkarībā no klienta veselības
stāvokļa:
- gulošiem klientiem 14.65 EUR;
- klientiem, kuriem nav inkontinences (urīna nesaturēšanas) problēmas –
13.60 EUR.
Gultas dienas maksas paaugstināšana saistīta ar minimālās darba algas un
minimālās darba stundas likmes paaugstināšanos no 2014. gada 1. janvāra.
Izskatot O. Volosatovas iesniegumu un sagatavoto saistošo noteikumu projektu,
dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta
otro un ceturto daļu, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 ”Grozījumi Mālpils novada domes 2011.
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” (lieta Nr. 1-01.1).
2/30.
Par saistošo noteikumu 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”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A.
Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu
2014.gadam” (lieta Nr. 1-01.1).
2/31.
Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir nepieciešams apstiprināt
izglītības iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās izmaksas,
dome balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
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Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes:
-

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

2/32.
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 3.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.275
„Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu, dome,
balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Mālpils novada domes
2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Mālpils novadā”” (lieta Nr. 1-01.1).

2/33.
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada
18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36. 1
pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu,
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta septīto daļu,
15.pantu,17.panta pirmo daļu, 24.pantu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.
gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”” (lieta Nr.1-01.1).

2/34.
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”
apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz
„Zvejniecības likuma” 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 14.
oktobra noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas -
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kārtība” 13. punktu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās” (lieta Nr. 1-01.1).
2/35.
Par dokumentu aprites kārtības apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspekcijas 2013. gada 22.
oktobra pārbaudes aktā par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības
nodrošināšanu Nr. 294 P konstatēto, ir izstrādāti jauni noteikumi par dokumentu
aprites kārtību Mālpils novada pašvaldībā.
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
Apstiprināt noteikumus „Dokumentu aprites kārtība Mālpils novada pašvaldībā”
(lieta Nr. 3-03.2).
2/36.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
2014.gada 22. janvārī janvārī saņemts novada domes priekšsēdētāja
vietnieces Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.47), kurā lūgts piešķirt ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu, dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 42.panta pirmo daļu un Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.7.punktu, balsojot ar
7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu no 2014.gada 23.janvāra līdz
2014.gada 29.janvārim par darba laiku no 2012.gada 29.decembra līdz
2013.gada 28.decembrim.
2. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai apmaksātu
papildatvaļinājumu 7 (septiņas) darba dienas no 2014.gada 30.janvāra līdz
2014.gada 7.februārim par darba laiku no 2012.gada 29.decembra līdz
2013.gada 28.decembrim.
2/37.
Par darba grupas izveidošanu 2014. gada Mālpils svētku organizēšanai.
Dome, balsojot ar 5 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
A. Hildebrante,), deputātiem M. Ārentei un V. Mihelsonam balsošanā
nepiedaloties, NOLĒMA:
Izveidot darba grupu 2014. gada Mālpils svētku organizēšanai sekojošā
sastāvā:
1. Edīte Priekule;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leontina Amerika;
Māra Ārente;
Iveta Krieviņa;
Agris Bukovskis;
Valts Mihelsons;
Viktorija Kalniņa;
Daiga Lāce;
Nellija Andrukele.
2/38.
Par atļauju savienot amatus.

1. Izskatījusi Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora Jura Vītuma
21.01.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto izglītības iestādes
direktora amatu ar kormeistara amatu Mālpils novada domes kultūras centra
jauktajā korī „Mālpils”, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome)
konstatēja:
1.1. Atbilstoši 05.12.2013. Darba līgumam Nr. 4-12/60, J.Vītums kopš
1990.gada 27.augusta veic Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora
pienākumus. Mālpils mūzikas un mākslas skola ir Mālpils novada domes
izglītības iestāde. Darba laika organizācija J.Vītumam noteikta saskaņā ar darba
līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta
pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz
kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas
ierobežojumi.
1.2. Atbilstoši 02.01.2013. Darba līgumam Nr. 4-12/17, J.Vītums kopš
2013.gada 2.janvāra veic koncertmeistara pienākumus Mālpils novada domes
kultūras centra jauktajā korī „Mālpils”. Mālpils kultūras centrs ir Mālpils novada
domes kultūras iestāde. Darba laika organizācija J.Vītumam noteikta saskaņā ar
darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar Likuma 4.pantu koncertmeistars
nav valsts amatpersona.
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja
amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai
pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam,
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos. Līdz ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir
institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu ir kompetenta
sniegt atļauju J.Vītumam savienot minētos amatus.
3.2. J.Vītuma tiešais darba devējs Mālpils kultūras centrā ir tā direktore, kura
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. J.Vītuma tiešais darba devējs
Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto amatu
savienošanai.
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4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana
ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms
amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma
uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai
(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi).
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils mūzikas un mākslas skolas
direktora un Mālpils kultūras centra koncertmeistara amata pienākumus, kā arī
uzklausot J.Vītuma apliecinājumu par to, ka viņš nepiedalīsies lēmumu
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, dome, balsojot ar 7
balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente,
A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Atļaut Jurim Vītumam, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils mūzikas un
mākslas skolas direktora amatu ar kormeistara amatu Mālpils kultūras centrā.
2. Ar Lēmumu iepazīstināt Juri Vītumu un Mālpils kultūras centra direktori Edīti
Priekuli.
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,
vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010.

2/39.
Par izmaiņām iepirkumu komisiju sastāvā.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.
punktu un „Publisko iepirkuma likuma” 22.pantu, dome, balsojot ar 7 balsīm
„par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
1.1. Atbrīvot Kristīni Dzirkali no Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas
locekļa un sekretāres pienākumu pildīšanas.
1.2. Apstiprināt Anitu Sārnu par Mālpils novada domes Iepirkumu komisijas
locekli un sekretāri ar 2014.gada 3. februāri.
2. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas iepirkumu komisijas sastāvu:
2.1. komisijas priekšsēdētājs: saimniecības vadītājs Aleksandrs Lucevičs;
2.2. komisijas locekle - saimniecības pārzine Sarmīte Vita Ozoliņa;
2.3. komisijas locekle - internāta skolotāja Jana Pīķe.
3. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas iepirkumu komisijas sastāvu:
3.1. komisijas priekšsēdētājs: saimniecības vadītājs Aleksandrs Lucevičs;
3.2. komisijas locekle - galvenā grāmatvede Vēsma Rozīte;
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3.3. komisijas locekle - datu ievades operatore Jana Pīķe.
2/40.
Par telpu nomas maksas samazināšanu.
Mālpils novada domē saņemts biedrības „Bērnu un jauniešu organizācija
„Jaunie Vanagi””, reģ. Nr. 40008006124, iesniegums ar lūgumu atļaut Mālpils
novadā no 22.februāra plkst. 22:00 līdz 23.februāra plkst. 06:00 rīkot
gadskārtējās orientēšanās komandu piedzīvojumu sacīkstes „Mamutu medības
2014”. “Mamutu medības” ir orientēšanās piedzīvojumu sacīkstes. Sacensības
notiek pa nakti un dalībniekiem kartē jāatšifrē un jāatrod kontrolpunktu
atrašanās vieta. Sacensību galvenā balva ir Draudzīgākās komandas ceļojošais
kauss. Šis kauss ceļo apkārt jau 10 gadus un vienu pie otras uz plāksnītēm
pagodina uzvarētājus. Šogad sacensības notiks jau 12 to gadu pēc kārtas un ir
plaši pazīstamas atraktīvu jauniešu vidū, kuri ir novērtējuši pasākuma kvalitāti,
oriģinalitāti un iespaidiem bagātu trasi. Pasākuma mērķis - veicināt veselīgu
atpūtu sportiskā garā, plānotais dalībnieku skaits - 150 cilvēku.
Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma
6.pantā noteikto, iesniegumam pievienoti: pasākuma nolikums, dalībnieka
numura paraugs, vecāku iesnieguma paraugs, pieteikuma anketas paraugs,
biedrības reģistrācijas apliecība, pasākuma apraksts, kā arī norādīta par
tehnisko drošību atbildīgā persona, par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā
persona un kārtības uzturētājs.
Biedrība papildus lūdz atļaut izmantot orientēšanās sacensību
organizēšanai Mālpils profesionālās vidusskolas sporta zāli no 22.februāra
17:00 līdz 23.februāra 11:00 par noteiktu nomas maksu – 70 EUR. Papildus
sporta zālei būs nepieciešamas visas iespējamās ģērbtuves un dušas ar karsto
ūdeni; elektrības padeve; apkopējas pakalpojumi pēc pasākuma grīdas
mazgāšanai.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Atļaut biedrībai „Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi””, Mālpils
novadā no 22.februāra plkst. 22:00 līdz 23.februāra plkst. 06:00 rīkot
gadskārtējās orientēšanās komandu piedzīvojumu sacīkstes „Mamutu medības
2014”.
2. Iznomāt biedrībai „Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi”” Mālpils
profesionālās vidusskolas sporta zāli orientēšanās sacensību organizēšanai no
22.februāra 17:00 līdz 23.februāra 11:00 par noteiktu nomas maksu – 70 EUR.
2/41.
Par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai.

Izskatot I.Z., dzīv. „dzēsts”, Mālpils novads, iesniegumu ar lūgumu atļaut
veikt mazumtirdzniecību no automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģ. Nr.
EJ 2211, Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību”
18.punktu,
balsojot
ar
7
balsīm
„par”,
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
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1.Atļaut I.Z., deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, Mālpils novads, nodokļu maksātāja
kods „dzēsts”, Mālpils novada administratīvajā teritorijā veikt ielu tirdzniecību no
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – automašīnas VW TRANSPORTER,
valsts reģ. Nr. EJ 2211.
2.Apstiprināt pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu, laikus
un realizējamo preču grupas (pielikumā).
2/42.
Par Sporta kompleksa maksas pakalpojumu atlaidēm.

Uzklausot sporta kompleksa vadītāja Valta Mihelsona priekšlikumu, sakarā ar
Mālpils Sporta kompleksa 5 gadu jubileju, piešķirt atlaides Sporta kompleksa
apmeklētājiem, dome, balsojot ar 7 balsīm „par”, (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLĒMA:
Piešķirt Mālpils sporta kompleksa baseina un pirts apmeklējumam 2014. gada
1. februārī atlaidi 100% apmērā.
2/43.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
1. Mālpils novada domē reģistrēts SIA „MNB” izstrādātais zemes ierīcības
projekts nekustamā īpašuma „Elianda”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0431 un nekustamā īpašuma „Kalna Svērpji”, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0163. Pamatojoties uz 2006.gada 14.
septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas
plānojumu, 2009.gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta
noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, dome, balsojot ar 7 balsīm
„par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, A. Lielmežs, M. Ārente, A. Hildebrante,
V. Mihelsons), NOLĒMA:
1. Apstiprināt SIA „NMB” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Elianda”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0431 un
nekustamā īpašuma „Kalna Svērpji”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0163.
1.1. Zemes vienībai Nr.1 ar zemes kopplatību 24,5 ha, kadastra apzīmējums
8074 003 0431, saglabāt nosaukumu „Elianda”, Mālpils novads.
1.2.
Zemes vienībai Nr.1 „Elianda”, 24,5 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
8074 003 0431, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101,
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0163
un uz tās esošajam mājīpašumam: dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0163 001, kūtij ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0163 002, šķūnim
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0163 003 un pagrabam ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0163 005, saglabāt adresi „Kalna Svērpji”, Mālpils
novads.
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1.4. Zemes vienībai Nr.2 – 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0163,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

03.02.2014.
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Pielikums pie Mālpils novada domes
29.01.2014. sēdes Nr.2 lēmuma Nr. 2/22
Maksas pakalpojumu izcenojumi Mālpils novada kapsētās

Pakalpojumu veids

Cenas EUR
Ja mirušais ir
Ja mirušais nav
Mālpils novada
Mālpils novada
deklarētais
deklarētais iedzīvotājs
iedzīvotājs

Pasūtījuma noformēšana, informācijas
sniegšana.

3

7

Apbedīšanas vietas ierādīšana (esošos
dzimtas kapos) par vienu kapa vietu,
saistīts ar tūlītēju apbedīšanu

4

7

Jaunas apbedīšanas vietas ierādīšana par
vienu kapa vietu, saistīts ar tūlītēju
apbedīšanu

14

21

Rezervējot vēl vienu

28

43

vēl divas

43

57

vēl trīs

57

71

vēl četras

71

85

Kapa vietas rezervēšana, viena kapa vieta

71

114

Kapa vietas rezervēšana, divas kapa vietas

114

170

Kapa vietas rezervēšana, trīs kapa vietas

170

256

256

356

285

427

Kapličas izmantošana bēru ceremonijai

14

21

Telpas izmantošana mielastam

7

14

Kapa vietas sakopšana pēc apbedīšanas
(atsevišķi vienojoties)

7

14

Dvieļu izmantošana

6

9

Apbedīšanas inventāra izmantošana

4

7

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā

3

4

0,3

0,4

0,6

0,9

Kapa vietas rezervēšana, četras kapa
vietas
Kapa vietas rezervēšana, piecas kapa
vietas

Celiņa izlikšana ar skujām no pasūtītāja
piegādāta materiāla (10m)
Celiņa izlikšana ar skujām no
apsaimniekotāja piegādāta materiāla (10m)
Kapa vietas kopšana

pēc vienošanās
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pēc vienošanās

Pielikums pie Mālpils novada domes
29.01.2014. sēdes Nr.2 lēmuma Nr. 2/41

I.Z., nodokļu maksātāja kods „dzēsts”, pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģ. Nr. EJ 2211,
kustības maršruts, laiks un realizējamo preču grupas
mazumtirdzniecībai Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

Pirmdienās no 9.30 līdz 10.30

Upmalas – Kārdes stacija

Otrdienās no 10.30 līdz 11.00

Slieķi – Kniediņi

Ceturtdienās no 10.30 līdz 11.00 Žīburti – Dublīši
Piektdienās no 9.30 līdz 10.30

Upmalas – Kārdes stacija

Realizējamo preču grupas:
pārtika un pirmās nepieciešamības preces, bakaleja, gaļas
izstrādājumi, kulinārija, konditoreja, piena produkti, augļi, higiēnas
preces.
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