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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.9 
 
Mālpils novada Mālpilī       30.07.2014. 

 
 

Sēdi atklāj: plkst. 17.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par zemes iznomāšanu rūpnieciskajā zonā. 
2. Par nekustamā īpašuma nodalīšanu iznomāšanai. 
3. Par 2014.gada 25. jūnija domes lēmuma Nr. 8/9 precizēšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
5. Par pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
6.  Par bēru izdevumu kompensāciju. 

 
 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs  
 
Sēdi protokolē: lietvede Jolanta Epalte 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Māra Ārente, Agnese 
Hildebrante, Valts Mihelsons, Andris Apsītis, Rolands Jomerts, Linards Ligeris, 
Rolands Jomerts 
 
Administrācijas darbinieki –  
Izpilddirektors Agris Bukovskis; 
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa; 
Kultūrvides speciāliste Esmeralda Tāle; 
Mālpils kultūras centra direktore Edīte Priekule; 
1. jautājuma izskatīšanā piedalās SIA „Orion Siltums” valdes loceklis Kārlis 
Zariņš. 
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Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem 
notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Piedalījies Reģionu Komitejas sesijā Briselē; 

 Pašvaldība piedalījusies Pierīgas novadu pašvaldību sporta spēlēs 
Babītē; 

 Vizīte Rīgas rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par nekustamā 
īpašuma Nākotnes iela 1 nostiprināšanu Zemesgrāmatā; 

 Nekustamo īpašumu speciālista Aivara Skrodera godināšana Māpils 
novada „Rožkalnā”; 

 PA „Mālpils sociālais dienests” darbinieka Jāņa Gurjanova izvadīšana 
Mālpils kapos. 

 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt 
izskatāmos jautājumus ar 4 (četriem ) punktiem. 
 

Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”, (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 4 (četriem) punktiem šādā redakcijā: 

 
7. Par izmaiņām pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” amatu 
sarakstā. 
8. Par Amatnieku tirdziņa rīkošanu. 
9. Par suvenīru tirdzniecību. 
10. Par atbalstu projektam „Lai dzīvo bērni”. 
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9/1. 
Par zemes iznomāšanu rūpnieciskajā zonā. 

 
 

Mālpils novada domē 28.07.2014. saņemts SIA „Orions Siltums” 
iesniegums (reģ. nr. 381) ar lūgumu izskatīt iespēju Mālpils novadā 
rūpnieciskajā zonā iznomāt zemi pirolīzes iekārtu uzstādīšanai.  

Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, 
nekustamajam īpašumam „Rūpniecības iela 9”, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 
0902, ar kopējo platību 10.22 ha, teritorijas plānojumā ir noteikta plānotā 
(atļautā) izmantošana - rūpniecības apbūves teritorija. Minimālā zemes vienības 
platība 1200m2. No 10.22 ha iznomāti ir tikai nedaudz vairāk kā 5 ha, pamatā 
mazdārziņu vajadzībām. Ap 5 ha ir neiznomātā zeme. 

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt ieceri iznomāt zemi apmēram 3 ha platībā Rūpniecības ielā 9, 
Mālpilī, Mālpils novadā rūpnieciskās ražošanas vajadzībām. 

 
 

9/2. 
Par nekustamā īpašuma nodalīšanu iznomāšanai. 

 
Pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums „Rūpniecības iela 

9”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 80740030910, 10.22 ha kopplatībā 
paredzēts rūpnieciskajai apbūvei. Ir piedāvājums daļu no šīs zemes iznomāt 
rūpnieciskajai ražošanai. 

Lai sakārtotu zemes gabala turpmāko izmantošanu, atbilstoši 
paredzētajai, ir nepieciešams atsevišķs nekustamā īpašuma robežplāns, un 
būtu lietderīgi atdalīt iespējamo  iznomāto zemes gabalu no pārējās zemes. 
 
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut nodalīt no Mālpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000048398, 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils,  Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0910,  zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, zemes 
10.22 ha platībā  zemi aptuveni 3 ha platībā, iznomāšanai rūpnieciskās 
ražošanas vajadzībām. 
2. Uzdot izpildinstitūcijai pasūtīt nomas zemes robežu plānu. 
3. Uzdot iepirkumu komisijai izstrādāt nomas zemes izsoles nolikumu. 
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9/3. 
Par 2014.gada 25. jūnija domes lēmuma Nr. 8/9 precizēšanu. 

 
 

Mālpils novada domē 2014. gada 14. jūlijā reģistrēta (reģ. Nr. 596)  
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vēstule ar lūgumu precizēt  
Mālpils novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes Nr. 8 lēmumā Nr.8/9 „Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” 3. un 4.  punktā norādīto informāciju. 
 
Pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2009.gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumiem 
Nr.  496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
 

Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 
 
1. Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes Nr. 8 
lēmuma Nr. 8/9 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu ” 3. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā: 
 

„3.1. Atļaut sadalīt I.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”,  
nekustamo  īpašumu „Avenes”, Mālpils novads,  kadastra Nr. 8074 004 0140, ar 
zemes kopplatību 19.6 ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām,  atdalot atsevišķi 
vienu zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 8074 004 0140,  9.4 ha platībā. 
 
3.2. Zemes vienībai 4.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0138 un 
zemes vienībai 5.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0139, saglabāt 
nosaukumu „Avenes”, Mālpils novads.  
 
3.3. Zemes vienībai 4.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0138 un 
zemes vienībai 5.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0139, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).  
 
3.4. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 9.4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0140, piešķirt 
nosaukumu „Meža Avenes”, Mālpils novads.  
 
3.5. Atdalītajai zemes vienībai 9.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 
0140, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods – 0201)”. 
 

2. Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes Nr. 8 
lēmuma Nr. 8/9 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu ” 4. punktu  izsakot 
to šādā redakcijā: 
 
„4.1. Atļaut sadalīt SIA „BALTIC TATRY SKYDIVER”, Reģ. Nr. 40003706247, 
adrese Medņu iela 1a, Rīga, nekustamo  īpašumu „Finists”, Mālpils novads,  
kadastra Nr. 8074 001 0320, ar zemes kopplatību 11.4 ha, sastāvošu no divām 
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zemes vienībām,  atdalot atsevišķi vienu zemes vienību ar  kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0322,  7.3 ha platībā. 
 
4.2. Zemes vienībai 3.59 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0320, saglabāt nosaukumu „Finists”, Mālpils novads.  
 
4.3. Zemes vienībai 3.59 ha platībā  ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0320, 
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).  
 
4.4. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 7.45 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0322, piešķirt 
nosaukumu „Ezerlīči”, Mālpils novads.  
 
4.5. Atdalītajai zemes vienībai 7.45 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 
0322, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101)”. 

 
 
 

9/4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē 2014. gada 22. jūlijā ar Nr. 378 reģistrēts S. F. 

iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 
nekustamo īpašumu  “dzēsts “ 2014.gada 2. pusgadā, ņemot vērā, ka  ģimenē 
ir trīs  nepilngadīgi bērni. Iesniegumā norādīts, ka īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, izņemot pirti. 

 Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām, Lauku atbalsta dienests 
saimniecībā „dzēsts” nav konstatējis neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību. PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas apstiprina 
S.F. sniegto informāciju, ka ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni, no kuriem 
jaunākais dzimis 2014. gada 27. jūnijā. 

  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. Minēto noteikumu punktā 2.2.4. noteikts, 
ka atvieglojumi 50 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas 
tiek piešķirti fiziskām personām, kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk nepilngadīgi 
bērni. 

 Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada 
domes  2011.gada 26.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ”,   p.2.2.4.:  

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 
 
Piešķirt 2014. gada 2.pusgadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% 
apmērā par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi  un dzīvojamo māju S.F., 
personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese:   „dzēsts”. 
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9/5. 

Par pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par 
budžetu un finanšu vadību” 14. panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par 
pašvaldībām” 21., 72. pantu un 2010.gada 5. maija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,  

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.  
2. Mālpils novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu viena mēneša laikā 
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai 
mājas lapā www.varam.gov.lv.  
3. Mālpils novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata pilnu tekstu 
mēneša laikā pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas lapā 
www.malpils.lv.  
4. Mālpils novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot 
Mālpils novada bibliotēkai. 
 

 
9/6. 

Par bēru izdevumu kompensāciju. 

 
 

 [...] pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 19.panta ceturto un sesto  daļu un likuma „Par 
pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot,   
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 
NOLEMJ: 
 

Segt Jāņa Gurjanova apbedīšanas izdevumus pēc iesniegtajiem dokumentiem 
līdz 1000 EUR, atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2010.  noteikumiem Nr.565  
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
sociālajām garantijām”. 

 
 

9/7. 
Par izmaiņām P/A „Mālpils sociālais dienests” amatu sarakstā. 

 
 

Ņemot vērā P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas Volosatovas 
ierosinājumu un noklausoties novada domes personāldaļas vadītājas  
I. Krieviņas mutisko ziņojumu par nepieciešamību izdarīt atsevišķas izmaiņas 
P/A „Mālpils sociālais dienests" amatos, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 

NOLEMJ: 
 
1.Palielināt P/A „Mālpils sociālais dienests” amata Sezonas kurinātājs vienādo 
amata vienību skaitu par vienu vienību ar 2014.gada 1.augustu, nosakot 
amatam 1 likmi, summēto darba laiku un darba algu 1,933 EUR stundā. 
2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2014.gadam” Pielikuma Nr.21 punktu Nr.19 un ar 2014.gada 
1.augustu izteikt to šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. 
Amata 

nosaukums 
Slodze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2014. 
gadam 
EUR 

19. 
Sezonas 
kurinātājs 

1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

II 2 3 1,933 

 
3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2014.gadam” Pielikuma Nr.21 punktu Nr.17 un ar 2014.gada 
1.augustu izteikt to šādā redakcijā: 
 

Nr.p.
k. 

Amata 
nosaukums 

Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēneš-

algu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2014.gadam 
EUR 

17. 
Mikroautobusa 

šoferis 
0,5 

41.Transport-
līdzekļa 

vadīšana 
I 5 1 

3,57EUR/h 
Summētais 
darba laiks 

 
4. Uzdot P/A „Mālpils sociālais dienests” direktorei organizēt amata aprakstu 
izstrādi, izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 
 

 
 

9/8. 
Par Amatnieku tirdziņa rīkošanu. 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes 

Priekules iesniegums, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2014. gada  
9. augustā rīkot Amatnieku tirdziņu Mālpils novada svētku ietvaros. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 

NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Amatnieku tirdziņu Mālpils novada 
svētku ietvaros 2014. gada  9. augustā Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt Amatnieku tirdziņa pieteikuma veidlapu (pielikumā). 
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9/9. 
Par suvenīru tirdzniecību. 

 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes 
Priekules iesniegums ar lūgumu apstiprināt suvenīru realizācijas cenas Mālpils 
novada svētkos. 

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada suvenīru realizācijas cenas: 
 

Mālpils grāmata    14.00 EUR   
Teiku grāmata „Trīs sudraba avotiņi”    17.00 EUR 
Monēta – blisters    5.00 EUR 
Atklātņu komplekts    3.00 EUR 
Blociņš     1.00 EUR 
Pildspalva     1.00 EUR 
Pildspalva     1.00 EUR 
Atslēgu piekariņš    1.00 EUR 
Konfektes     0.50 EUR 
Krūzīte     6.00 EUR  
  

 
2. Noteikt atbildīgo personu par suvenīru uzskaiti un realizāciju Kultūras centra 
direktori E. Priekuli.  
 

 
9/10. 

Par atbalstu projektam „Lai dzīvo bērni”. 

 
Mālpils novada domē 29.07.2014. saņemta SIA „Ziņas TV” vēstule (reģ. 

Nr. 643) ar lūgumu finansiāli atbalstīt ikgadējo projektu „Lai dzīvo bērni”, 
iesaistoties bērnu drošības filmas izveidē „Lai dzīvo bērni 2014” ar finansiālu 
atbalstu 150.00 - 200.00 EUR apmērā.  
 

Projekta mērķis – samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Projekts 
tiek veidots jau divpadsmito gadu, taču statistika drošības jautājumos ir 
nežēlīga. Saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodaļas rādītājiem, bērnu traumatismam Latvijā ir 
progresējoša tendence. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas mediķi 
atgādina, ka traumas, kuras gūst bērni, pārsvarā ir novēršamas, taču potenciāli 
bīstamas situācijas ir jāpamana un par tām jārunā savlaicīgi. 

Kā katru gadu, filmu plānots iekļaut Izglītības un zinātnes ministrijas 
organizētajā Drošības nedēļā. Filmas pirmizrāde plānota kinoteātrī „Forum 
Cinemas” un LTV šā gada septembrī.  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, R. Jomerts), 

NOLEMJ: 
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Atbalstīt SIA „Ziņas TV” projektu „Lai dzīvo bērni”, piešķirot finansējumu 100,00 
EUR apmērā. 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs                         A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste: 
Lietvede               J. Epalte 
 
04.08.2014. 


