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.14
Mālpils novada Mālpilī

23.12.2014.

Sēdi atklāj: plkst. 12.00
Sēdi slēdz: plkst. 14.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par PSIA „Norma K” izcenojumiem 2015. gadam.
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
Par Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmas saskaņošanu.
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu
saskaņošanu.
5. Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu.
6. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta
stipendija 10.-12.klašu izglītojamiem” grozījumu apstiprināšanu.
7. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde” nolikumā.
8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
11. Par līdzfinansējumu biedrības „Idoves mantojums” projektam.
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada
29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu
2014. gadam”” apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2015. gada 1.
janvāra.
16. Par ciema statusa atcelšanu.
17. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plāna
un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu.
18. Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
izveidošanu.
19. Par zemes vienību platību precizēšanu.
20. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.
1.
2.
3.
4.
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22. Par Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 12/3
precizēšanu.
23. Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. novembra lēmuma Nr. 13/7
precizēšanu.
24. Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus.
25. Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
26. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu,
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
27. Par grozījumiem Mālpils novada pašvaldības vienotajā grāmatvedības politikā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts Mihelsons,
Māra Ārente, Andris Apsītis, Rolands Jomerts, Linards Ligeris, Agnese Hildebrante
Administrācijas darbinieki –
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka;
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule;
Izglītības speciāliste, iepirkumu speciāliste Anita Sārna;
Juriste Anna Višķere;
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča;
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva;
Mālpils novada vidusskolas pārstāve Anda Vecroze;
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Izpilddirektors Agris Bukovskis;
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova;
Finansiste Daina Sila
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei:
 Tikšanās ar probācijas dienesta darbiniekiem;
 Tikšanās ar projekta autoru par sabiedriskā transporta organizēšanas
problēmām;
 ES Reģionu komitejas pasākumi – 109. plenārsesija un ALDE ārkārtas
sanāksme;
 LPS aktivitātes – Domes sēde, Finanšu un ekonomikas komitejas sēde;
 Mālpils kausa izcīņa šahā;
 Saruna ar V.E.;
 Ogres pašvaldības piekrišana Mālpils novada domes lēmumam par Suntažu
vidusskolu.
Priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ziņo, ka piedalījusies senioru pasākumā Mālpils
kultūras centrā.
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Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies izstādes atklāšanā Mālpils kultūras centrā,
Ziemassvētku pasākumā Zaubē, senioru pasākumā Mālpils kultūras centrā.
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka piedalījies biedrības „Notici Sev!” rīkotajā pasākumā.
Deputāte M. Ārente ziņo, ka piedalījusies izstādes atklāšanā Mālpils kultūras centrā,
senioru pasākumā.
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka pašvaldība iegādājusies izsolē dzīvokļa īpašumu
Ķiršu ielā 7, veikts iepirkums jurista pakalpojumiem, veikta darbinieku novērtēšana.
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14/1.
Par PSIA „Norma K” izcenojumiem 2015. gadam.
Saistībā ar minimālās algas palielināšanu no 2015. gada 1. janvāra, ir
nepieciešams pārskatīt PSIA „Norma K” sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante) NOLEMJ:
Apstiprināt tāmi pašvaldības SIA „Norma K” Ceļu dienesta pakalpojumiem
(pielikumā).

14/2.
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 15.12.2014. saņemts biedrības „Mālpils Zivīm”
iesniegums, kurā biedrība, pamatojoties uz 2014. gada 9. jūnijā noslēgto
deleģēšanas līgumu ar Mālpils novada domi, ņemot vērā to, ka ar 2015. gada
1. janvāri sākas jauns ES struktūrfondu līdzekļu apguves 7 gadu programmēšanas
cikls, lūdz domei izskatīt jautājumu par tūrisma attīstības stratēģiju un taktiku
tuvākajiem 7 gadiem.
Uzklausot biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētāja V. Komarova sniegtos
priekšlikumus par tūrisma attīstību Mālpils novadā, dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts,
L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētāja V. Komarova
sniegto informāciju.
2. Piedalīties biedrības „Mālpils zivīm” projektu, kas skar vispārējas sabiedrības
intereses, realizācijā.

14/3.
Par Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmas saskaņošanu.
Mālpils novada domē 15.12.2014. saņemts Mālpils novada vidusskolas
direktores iesniegums (reģ.Nr.636) par interešu izglītības programmas
“Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana” realizēšanu
2014./2015.mācību gada 2.semestrī. Programmas mērķis ir radīt skolēnos interesi
par novada kultūrvēsturisko mantojumu, vēsturi, literatūru un apkārtējo pasauli, tā
paplašinot viņu redzesloku, fizisko aktivitāti, radot estētiski pilnvērtīgus
piedzīvojumus, veidojot starppaaudžu sadarbību. Šīs programmas ietvaros ir
paredzēts veidot tūrisma maršrutus, apmācīt izglītojamos ekskursiju vadīšanā,
apzināt Mālpils novada kultūrvēsturisko mantojumu un piedāvāt Mālpils novada
iedzīvotājiem un viesiem ekskursiju vadīšanu.
Papildus finansējums programmas realizēšanai nav nepieciešams, jo
nepietiekama dalībnieku skaita dēļ netiek realizēta tautisko deju interešu izglītības
programma, kuras īstenošanai, atbilstoši 27.08.2014. Mālpils novada domes sēdes
lēmumam Nr.10/25, ir piešķirts finansējums. Līdz ar to finansējums, atbilstoši 0,19
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likmēm, tiks novirzīts interešu izglītības programmas “Kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšana un popularizēšana” realizēšanai.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu “Kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un popularizēšana” (pielikumā).

14/4.
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu
saskaņošanu.
Izskatot sagatavoto Mālpils novada vidusskolas vispārējās izglītības un interešu
izglītības pedagogu pārtarifikāciju sarakstus, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu,
dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstus (pielikumā).

14/5.
Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu.
Mālpils novada domē 12.12.2014. saņemts Mālpils novada vidusskolas iesniegums ar
lūgumu saskaņot Mālpils novada vidusskolas darbinieku 2014. gada 9. decembrī
darbinieku kopsapulcē apstiprināto Darba koplīgumu.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Uzdot izglītības speciālistei pašvaldībā A. Sārnai un personāldaļas vadītājai
I. Krieviņai kopīgi ar izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2015. gada janvāra domes sēdei
izveidot vienotu normatīvo dokumentu, kas paredzētu vienlīdzīgas sociālās garantijas
visiem Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem.

14/6.
Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta
stipendija 10.-12.klašu izglītojamiem” grozījumu apstiprināšanu.
Mālpils novada domē 15.12.2014. saņemts Mālpils novada vidusskolas
direktores iesniegums (reģ.Nr.635) par ieceri no 2015. gada otrā semestra uzsākt
stipendiju izmaksas izglītojamiem no 9. klases. Noteikumi “Kārtība, kādā Mālpils
novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 10.-12. klašu izglītojamiem” apstiprināti
26.03.2014. Mālpils novada domes sēdē, lēmums Nr.5/9, šie noteikumi stājās spēkā
ar 01.09.2014.
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Lai motivētu 9. klases izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus un
absolvēt pamatskolu ar ļoti labiem rezultātiem, kā arī stiprinātu izglītojamo un viņu
vecāku izvēli turpināt mācības Mālpils novada vidusskolā, direktore lūdz apstiprināt
grozījumus noteikumos “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta
stipendija 10.-12. klašu izglītojamiem”, nosakot, ka no 2015. gada 1. janvāra var tikt
piešķirta stipendija 9.-12. klašu izglītojamiem. Izvērtējot izglītojamo mācību
sasniegumus uz 2014./2015.mācību gada 1.semestra noslēgumu, pēc provizoriskiem
datiem, uz stipendijām varētu pretendēt pieci 9. klases izglītojamie, šo piecu
audzēkņu stipendiju izmaksai nepieciešami 100,-EUR (viens simts eiro) mēnesī.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu, dome, balsojot ar
9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente,
A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1.Apstiprināt grozījumus noteikumos “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek
piešķirta stipendija 10.-12. klašu izglītojamiem”;
2. Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktorei, plānojot izglītības iestādes budžetu
2015. gadam, paredzēt izdevumus stipendiju izmaksām 9.-12. klašu izglītojamiem.
14/7.
Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde” nolikumā.
2014. gada 10. decembrī Mālpils novada domē saņemta pašvaldību iestādes
“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” vēstule (reģ.Nr.936), kurā tiek lūgts
izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma apjoma palielinājumu 2015. gadam, veicot
izmaiņas pārvaldes nolikuma 5. sadaļas “Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2.punktā.
Līdzfinsējuma apjoma palielinājums par 0,08 EUR (astoņiem centiem) par deklarēto
personu nepieciešams, lai pilnvērtīgi nodrošinātu Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pamatfunkciju izpildi, jo, samazinoties deklarēto iedzīvotāju skaitam,
samazinās arī pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzfinansējuma daļa. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 99. pantu, kas noteic, ka pašvaldību kopīgi izveidotas
iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata un ņemot vērā ar
Mālpils novada domes 2009. gada 11. novembra sēdes lēmumu Nr.8/32 apstiprinātā
pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikuma
8.sadaļas 2.punktu par grozījumu un papildinājumu veikšanas kārtību, dome, balsojot
ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente,
A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
nolikumā sekojošus grozījumus:
1.1. Izteikt pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
nolikuma 5.sadaļas “Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2.punktu sekojošā redakcijā:
“2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā
deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sniegtajiem datiem uz esošā
kalendārā gada 1. novembri, pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir
1,65 EUR (viens
euro 65 centi) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1,36
EUR (viens euro 36 centi) par deklarēto personu.”
2. Lēmumu nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.
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14/8.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
Mālpils novada domē saņemti sekojoši iesniegumi par ziņu anulēšanu par personu
deklarēto dzīvesvietu:
1. 2014.gada 19.novembrī no I.B., iesnieguma reģ.Nr.581, ar lūgumu anulēt
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, I.G. un A.O.
2. 2014.gada 8.decembrī no I.B., iesnieguma reģ.Nr.611, ar lūgumu anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, J. D.
Iesniegumos norādīts, ka personas jau ilgāku laiku norādītajās adresēs nedzīvo.
Konstatēts sekojošais.
Ieraksts Zemesgrāmatā apliecina, ka I.B. 01.12.2014. īpašuma tiesības
nostiprinātas uz dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts” bijusī īpašniece – M.G. I.G.
deklarētā dzīvesvieta šajā adresē PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no
15.03.1993.- pirmreizējā deklarācija saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma,
kurš stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punktu. I.G. māte M.G.
sniegusi ziņas, ka faktiski meita dzīvo ārvalstī. A.O. deklarētā dzīvesvieta PMLP
Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iepriekš minētajā adresē reģistrēta no 10.02.2014.,
norādot tiesisko pamatu - vienošanās ar īpašnieku M.G. A.O. uz viņa norādīto
papildus adresi Lielbritānijā nosūtīta informācija, ka I.B. iesniegumu plānots izskatīt
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 17.decembrī,
sēdes sākums pl.16.00 un novada domes sēdē š.g. 23.decembrī, sēdes sākums
pl.12.00 ar aicinājumu piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī, ja tādi ir,
uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko
pamatu deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē: „dzēsts”.
Ieraksts Zemesgrāmatā apliecina, ka I.B. 17.03.2014. īpašuma tiesības
nostiprinātas uz dzīvokļa īpašumu adresē: „dzēsts”. 2002. gada 6. septembrī LR
PMLP Iedzīvotāju reģistrā izdarītais ieraksts par personas J.D. deklarēto dzīvesvietu
adresē: „”dzēsts”, uzskatāms par pirmreizējo deklarāciju saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma, kurš stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu
1.punktu “Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā
stāšanās dienai izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka
personu apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā
Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā un reģistrēta iedzīvotāju reģistrā,
uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē
citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā”. Pēc tam J. D. nav deklarējis citu
dzīvesvietu. Mālpils novada domes pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Lejiņš
apliecina, ka faktiski J. D.Sidgundā nedzīvo. Pirms 08.12.2014. Mālpils novada domē
no I.B. iesniegumi par ziņu anulēšanu par J. D. deklarēto dzīvesvietu saņemti š.g.
20.martā un 3.aprīlī, uz kuriem I.B. sniegtas rakstiskas atbildes. 07.04.2014. uz I.B.
norādīto adresi: „dzēsts”, J. D. nosūtīta vēstule ar lūgumu deklarēt savu faktisko
dzīvesvietu, kā arī vairākkārt ar viņu notikušas telefoniskas sarunas, no kurām pēdējā
sarunā J. D. apliecinājis, ka viņam nav iebildumu par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, bet pašlaik viņam neesot iespēju deklarēt citu
dzīvesvietu.
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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
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Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.punkta otro daļu,
1. Anulēt ziņas par I.G., personas kods „dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē:
„dzēsts”.
2. Anulēt ziņas par A.O., personas kods „dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē:
„dzēsts”.
3. Anulēt ziņas par J.D., personas kods „dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē:
„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.

14/9.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Mālpils novada domē saņemts:
1) politiski represētās personas J.J. 11.12.2014. iesniegums (reģ. Nr. 617) ar
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015.gadā par nekustamā
īpašuma “dzēsts” zemi un dzīvojamo māju, kas netiek izmantoti saimnieciskā
darbībā.
2) politiski represētās personas A.B. 22.12.2014. iesniegums (reģ Nr.653) ar
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015.gadā par
nekustamiem īpašumiem “dzēsts” un “dzēsts”. Iesniegumā norādīts, ka 20.5 ha
zemes tiek iznomāta SIA „Sidgunda 2”.
3) Dome uzklausīja nodokļu administratores Mārītes Nīgrandes sniegto
informāciju, ka saimnieciskajā darbībā netiek izmantota nekustamā īpašuma
„Kabatiņas” zeme un dzīvojamā māja, kas pieder politiski represētajai personai B.G.,
kura pašlaik atrodas PA „Mālpils sociālais dienests” aprūpes centrā.
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.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu:
1. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā politiski
represētajai personai J.J., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: „dzēsts”,
par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 0.1426 ha kopplatībā un dzīvojamo māju.
8

2. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā politiski
represētajai personai A.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, par 1/3
domājamo daļu saimniecības “dzēsts” (pagalms) zemi 0.44 ha kopplatībā un 1/3
domājamo daļu dzīvojamās mājas, kā arī 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.
3.Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
politiski represētajai personai B.G., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta
„dzēsts”, par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi 1.4 ha kopplatībā un dzīvojamo
māju.

14/10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk Likums) 25.panta trešā daļa
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar Likuma 25.panta
pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam - Likuma 26.panta 6.1
daļā paredzētajā gadījumā (nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas
nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 15 euro), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa
iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 20 personām par kopējo summu 86,45
EUR (personu saraksts pielikumā).

14/11.
Par līdzfinansējumu biedrības „Idoves mantojums” projektam.
Biedrība „Idoves mantojums” sagatavoja un iesniedza Valsts kultūrkapitāla
fondā projekta „Mālpils novada vēstures saglabāšana un izpēte” pieteikumu, kur
paredzēts restaurēt Mālpils pagasta valdes 19. gadsimta 80.-90. gadu lietvedības
dokumentāciju, kas remontdarbu laikā nejauši uzieti bijušās Mālpils pagastmājas
bēniņos un kuru tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts (sk. pielikumā speciālistes vērtējumu).
Projekta ietvaros būs iespējams veikt šo dokumentu izpēti, tādējādi papildinot Mālpils
novada vēstures mazināmākās lappuses ar jauniem faktiem. Šie dokumenti pēc
restaurācijas būs pieejami publikas un speciālistu apskatei un glabāsies Mālpils
novada vēsturiskā mantojuma krājumā.
Projekta kopējais finansējums sastāda 2 115,58 EUR (sk. pielikumā
restaurācijas darbu detalizēto tāmi). Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra finansējumu
1 700 EUR apmērā.
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Atsaucoties uz 2013. gada 2. aprīlī noslēgtā Deleģēšanas līguma 3.1.6. punktu,
biedrība „Idoves mantojums” lūdz paredzēt projekta līdzfinansējumu 415,58 EUR
apmērā.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Idoves mantojums” projekta „Mālpils novada vēstures
saglabāšana un izpēte” īstenošanu.
2. Paredzēt 2015. gada budžetā un ieskaitīt biedrības kontā projekta
līdzfinansējumu 415,58 EUR apmērā.

14/12.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Mālpils novada dome ar 2014. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr.11/22 nolēma
atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu Opel Vectra, valsts reģistrācijas
Nr. FJ 7674. Ar 2014. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr.13/19 tika apstiprināti
izsoles noteikumi, noteikta kustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 220,- EUR (
divi simti divdesmit euro) un viens izsoles solis 10,- EUR ( viens desmits euro).
Kustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli notika 2014. gada 15.
decembrī. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās divi izsoles dalībnieki - fiziska
persona G.L., pers. k. „dzēsts” un fiziska persona J.Č., pers. k. „dzēsts”, iesniedzot
visus izsoles nolikumā noteiktos dokumentus.
Saskaņā ar 2014. gada 26. novembra Mālpils novada domes sēdes lēmumu
Nr.13/19 apstiprināto “Kustamās mantas – vieglās automašīnas Opel Vectra,
reģistrācijas Nr. FJ 7674, atsavināšanas to pārdodot” izsoles noteikumu 15.punktu,
G.L., pers. k”dzēsts”, nosolīja kustamo īpašumu par 270,- EUR (divi simti
septiņdesmit euro). Nosolītājs minēto summu ir iemaksājis Mālpils novada domes
kasē.
Pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014. gada 15. decembrī notikušās kustamā īpašuma - vieglās
automašīnas Opel Vectra, valsts reģistrācijas Nr. FJ 7674 izsoles rezultātus.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar G.L., pers. k. „dzēsts”, par automašīnas iegādi, to
reģistrējot uz pircēja vārda.
3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

14/13.
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 29.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2014.
gadam”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14., 46.pantu, uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu,
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20„Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada
29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mālpils novada domes budžetu 2014.
gadam”” (lieta Nr. 1-01.1).
14/14.
Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Ministru kabineta noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. un 4.2 punktu, dome, balsojot ar 9
balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis,
R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr. 21 „Par autoceļu
uzturēšanas klasēm Mālpils novadā” (Lieta Nr. 1-01.1)

14/15.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2015. gada
1. februāra.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar
saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto
kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu
apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka
pašvaldība ar savu lēmumu.
2014. gada 28. aprīlī Mālpils novada dome noslēgusi līgumu ar SIA „Ragn
Sells” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu Mālpils novada
administratīvajā teritorijā.
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2014. gada 5. decembrī saņemts iesniegums no SIA “Ragn Sells” par
atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā
Līguma noteikumiem, ka Apsaimniekotājs ne biežāk kā vienu reizi gadā var iesniegt
pamatotu priekšlikumu grozīt tarifu, ja tiek paaugstināta maksa par sadzīves
atkritumu noglabāšanu Getliņu poligonā. No 01.01.2015. tiek mainīts atkritumu
apglabāšanas tarifs poligonā “Getliņi”. Pamats: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmums Nr.134 (27.11.2014. protokols Nr.40, 1.p)
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un noteikt jaunu
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un valdītājiem
Mālpils novada pašvaldības teritorijā.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta e apakšpunktu un Mālpils
novada domes 28.09.2011.saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, A. Hildebrante), 1 balsi „atturas” (L. Ligeris),
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada
pašvaldības teritorijā 8.11 euro/m³ bez PVN, ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu – 3.70 euro/m³ bez PVN;
1.2. dabas resursu nodoklis – 1.92 euro/m³ bez PVN;
1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 2.49 euro/m³ bez PVN.
2. Lēmums stājās spēkā ar 2015.gada 1. februāri.
3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils Vēstis”,
pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un izlikt redzamā vietā Mālpils novada
pašvaldības administrācijas ēkā.

14/16.
Par ciema statusa atcelšanu.
Šobrīd Valsts adrešu reģistrā Mālpils novada teritorijā reģistrēti pieci ciemi. Mālpils
novada teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 2013. gada 29. maijā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.
gadam teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas spēkā
stājās 2013. gada 13. augustā, ir apstiprināti trīs ciemi: Mālpils, Sidgunda un
Upmalas. Divi ciemi ir zaudējuši apdzīvotas vietas statusu, līdz ar to, nepieciešams
lēmums par ciemu statusu atcelšanu. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17. panta četri prim daļu, kas nosaka, ka adresi piešķir, maina,
precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu, un 11. panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža un pamatota
ciema izveides nepieciešamība, 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi ” 29., 30 punktu, kas nosaka, ka
Adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā,
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Atcelt ciema statusu Mālpils novadā šādiem ciemiem: Vite un Bukas.
2. Noteikt adreses saskaņā ar pielikumu. (Pielikumā saraksts ar ciemiem
piesaistītām jaunajām adresēm).

14/17.
Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plāna un
Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. pantu un saņemto
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 13.18-1e/9815 “Par
pašvaldību attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības
fondu 2014.-2020. gadam atbalstu”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam
rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2015.-2017. gadam šādā sastāvā:
1.1. Izpilddirektors Agris Bukovskis;
1.2. Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka;
1.3. Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Līvija Mukāne.
2. Darba grupai līdz 2015. gada 10. janvārim aktualizēt Mālpils novada attīstības
programmas 2012.-2018. gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2015.-2017.
gadam.

14/18.
Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
izveidošanu.

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”. Saskaņā ar likuma jauno redakciju, tiek noteikta
kārtība darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Minētā likuma 30. ¹
pants nosaka, ka ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga
novada pašvaldības komisija. Pašvaldības komisijai jāvērtē saņemtie iesniegumi
un Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmumi par piekrišanu
lauksaimniecības zemes iegūšanā, ja tiek izpildīti likumā noteiktie nosacījumi vai
atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanā īpašumā, ja minētie nosacījumi nav
ievēroti. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par lēmumu
pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, novada pašvaldība no
pašvaldības pārstāvjiem izveido pašvaldības komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Administratīvā
procesa likuma 15.panta divpadsmitā daļa nosaka, ka iestāde nedrīkst atteikties
izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai
citu ārējo normatīvo aktu. Nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz
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to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai
nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas
piemērošanu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.panta trešo
daļu, pašvaldībai ir noteikts pienākums vest lauksaimniecības zemes nomas līgumu
reģistru.
Mālpils novada pašvaldībā nomas zemju reģistrs tiek uzturēts, kuru
nepieciešams papildināt ar sadaļām par nomas zemes maksu un nomas
nosacījumiem.
Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.¹ panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 15. panta divpadsmito
daļu, dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis, A. Hildebrante), deputātiem R. Jomertam un
L. Ligerim, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju šādā
sastāvā:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Komisijas priekšsēdētājs: Rolands Jomerts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Linards Ligeris
Komisijas loceklis: Mārīte Nīgrande
Komisijas loceklis: Ineta Broka
Komisijas loceklis: Nellija Andrukele
Komisijas loceklis: Tatjana Deņisova
Komisijas loceklis: Anna Višķere

2. Apstiprināt nomas reģistru, kas papildināts ar sadaļām par nomas maksu un
nomas nosacījumiem (Lieta Nr. 9-01).
14/19.
Par zemes vienību platību precizēšanu.
Lai nodrošinātu likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
5.punkta izpildi, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0483, ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0598, ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0234,
statusu “Pašvaldībai piekritīgās zemes” nepieciešams veikt platību precizēšanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkta
1.apakšpunktam, kur teikts, ka kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā
zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot
noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas un minēto noteikumu 132.punkta
2.apakšpunktu, kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības
platību, atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības
platību, tāpēc pašvaldībai jāpieņem lēmums par zemes vienību platību precizēšanu.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. panta 1.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 132. punkta 1.un 2.apakšpunktu,
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Precizēt Mālpils novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem
(platībai kadastra kartē):

Nr.
p.k.

Īpašuma adrese/
nosaukums

1.
2.
3.

Ķikuti
Ceriņu iela 2
Jaunā māja 4

Kadastra
informācijas
sistēmas
teksta daļā
reģistrētā
zemes
vienības
platība
(ha)

Ar šo lēmumu
precizētā
zemes vienības
platība atbilstoši
kadastra kartes
datiem
(ha)

80740040234

0.4

0.62

80740030598,
80740030483

0.12
0.4

0.22
0.51

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Piezīme: Lēmumā uzrādītā platība var tikt precizēta, veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu.

14/20.
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
1. Mālpils novada domē 01.12.2014. saņemts I.J., p.k. „dzēsts”, deklarētā
adrese: „dzēsts”, iesniegums Nr.603 par vienotas adreses Ķiršu iela 22, Mālpils,
Mālpils novads, piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030167 un
ekspluatācijā nododamajām saimniecības ēkām un garāžai.
Atbilstoši Mālpils novada Teritorijas plānojumam 2013.-2024. gadam, Mālpils
ciema plānotajai izmantošanai, dotā zemes vienība atrodas rūpnieciskās apbūves
teritorijā, atbilstoši pamatizmantošanas nolūkiem atļauts būvēt saimniecības ēkas un
kā palīgizmantošanai garāžas.
Dotajai zemes vienībai pašreizējais pagaidu zemes lietošanas mērķis ir
lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2.punkta 9.daļu, LR Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” (turpmāk – NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumi) 2. punktu,
saskaņā ar Mālpils novada Teritorijas plānojumu 2013. -2024. gadam,
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1.1. Piešķirt ekspluatācijā nododamajām ēkām, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
Ķiršu iela 22, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80740030167, un platību 1.6 ha - vienotu adresi: Ķiršu iela 22, Mālpils, Mālpils
novads , LV-2152.
1.2. Noteikt zemes vienībai dalītu zemes lietošanas mērķi:
1.2.1. noteikt 0.2 ha platībā - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM
kods 1003);
1.2.2. saglabāt 1.4 ha platībā pagaidu zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101).
2. Mālpils novada domē 19.12.2014. saņemts R.T., p.k. „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”,
iesniegums Nr.648 par adreses piešķiršanu, sakarā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra
noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2.punkta 8.daļu. 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante) NOLEMJ:
2.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0627 un platību 1.66
ha un uz tās esošajām ēkām - vienotu adresi „ Jaunlīči”, Mālpils novads, LV-2152.
2.2. Noteikt, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0627 un platību
1.66 ha tiek saglabāts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

14/21.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.

Salīdzinot Valsts zemes dienesta kadastra datus, tika konstatēts, ka vairākām
zemes vienībām Mālpils novada teritorijā ir neatbilstoši nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, atbilstoši spēkā esošajā Mālpils novada teritorijas plānojumā 2013.2024. gadam noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Tāpēc nepieciešams
mainīt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu un
15. panta pirmās daļas 13.punktu un uz 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta
noteikumiem nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18 punktu, 23
punkta otro apakšpunktu un 24. punktu, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils
novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024. gadam (spēkā no 13.08.2013.),
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Mainīt B.G., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Gaugeri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 80740050551, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
1.1. Zemes vienībai 3.04 ha platībā kadastra apzīmējums 8074 005 0551 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
2. Mainīt I.E,, p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Brīvzemnieki”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0136, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
2.1. Zemes vienībai 4.40 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0136 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
3. Mainīt I.E., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Imantas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0018, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
3.1. Zemes vienībai 4.40 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0018,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
4. Mainīt A.L., p.k. „dzēsts”, un Z.K. mantinieku nekustamajam kopīpašumam “Tiltiņi”,
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0390, nekustamā kopīpašuma lietošanas
mērķi, nosakot to:
4.1. Zemes vienībai 0.30 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0390,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
5. Mainīt Z.L., p. k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts” un M.L., p.k. „dzēsts”,
deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam kopīpašumam “Krustceles”, Mālpils
novads, kadastra Nr. 8074 002 0074, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot
to:
5.1. Zemes vienībai 3.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0074,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
6.1. Mainīt A.Z., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Kuplāji”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0204, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
6.1. Zemes vienībai 2.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0204,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
7. Mainīt S.H., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Zemturi - Migliņas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0082, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, nosakot to:
7.1. Zemes vienībai 8.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0082,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
8.1. Mainīt A.D., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Sliseri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0104, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, nosakot to:
8.1.1 Zemes vienībai 0.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0104
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
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9.1. Mainīt E.K., p.k. „dzēsts”, mantinieku nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Mālpils
novads, kadastra Nr. 8074 003 0396, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot
to:
9.1. Zemes vienībai 1.6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0396,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
10. Mainīt I.B., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Bebri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0399, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, nosakot to:
10.1. Zemes vienībai 2.32 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0399,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
11. Mainīt V.D., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Rātsbirznieki”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0379, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
11.1. Zemes vienībai 12.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0379,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
12. Mainīt J.Č., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Romuļi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0381, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
12.1. Zemes vienībai 0.6922 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0381,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
13. Mainīt S.L., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Vīksnas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0111, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
13.1. Zemes vienībai 2.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0111,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
14. Mainīt J.L., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Mergupsalas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0107, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
14.1. Zemes vienībai 1.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0107,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
15. Mainīt F.D., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Briežkalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0404, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
15.1. Zemes vienībai 0.9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0404,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
16. Mainīt A.K., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: “”dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Mežaķirši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0605, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
16.1. Zemes vienībai 1.04 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0605,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
– 1001).
17. Mainīt V.K., p. k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts” un E.L., p.k. „dzēsts”,
deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam kopīpašumam “Grantiņi”, Mālpils novads,
kadastra Nr. 8074 003 0356, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot to:
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17.1. Zemes vienībai 0.4503 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003
0356, 0.2503 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 1001) un 0.2 ha platībā - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods - 0601).
18. Mainīt Z.R., p. k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam
“Dravantas” Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0037, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to:
18.1. Zemes vienībai 4.54 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003
0037, 4.44 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 1001) un 0.1 ha platībā - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods - 0600).
19. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740060293, kopplatība 0.47 ha, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(NĪLM kods - 0601) uz
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība “ (NĪLM kods – 0101).

14/22.
Par Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 12/3 precizēšanu.
Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmumā Nr.12/3 ”Par zemes
vienību platību precizēšanu” kļūdaini norādīts zemes lietošanas mērķis zemes
vienībai „Mālpils ūdenskrātuve” ar kadastra apzīmējumu 80740010350.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Izteikt Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmuma Nr.12 trešā punkta ”Par
zemes vienību platību precizēšanu”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80740010350 un nosaukumu „Mālpils ūdenskrātuve” pierakstu šādā redakcijā:

Īpašuma
kadastra
numurs

80740010350

Īpašuma nosaukums

Mālpils
ūdenskrātuve

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

KĪ teksta Grafiskā
daļā
platība, h
reģistrētā
platība, ha

80740010350

3,2
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2,68

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis

Precizēt Mālpils pagastā zemes vienības platību atbilstoši kadastra kartē noteiktajai
grafiskajai platībai.
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14/23.
Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. novembra lēmuma Nr. 13/7
precizēšanu.
26.11.2014. Mālpils novada domes lēmuma Nr.13/7 ”Par apbūvēto zemes
vienību piekritību pašvaldībai” 3.2. punktā par pašvaldībai piekrītošu noteikta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80740050547 ar platību 0.09 ha, uz kuras atrodas
kopīpašumā esoša būve.
Saskaņā ar Zemes dienesta arhīvā esošajiem materiāliem 1/2 domājamajai
daļai no šīs zemes vienības jāatbilst statusam "40 - zeme, par kuru pieņemti zemes
komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”, par otru ½ domājamo daļu
atbilstoši likumam ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piekto daļu, kur teikts, ka zemes reformas
laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, jāpieņem lēmums par
zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
Izteikt Mālpils novada domes 26.11.2014. lēmuma Nr.13/7 ”Par apbūvēto zemes
vienību piekritību pašvaldībai” 3.2. punktu sekojošā redakcijā:
„½ domājamo daļu apbūvētās zemes vienības
80740050547, noteikt par pašvaldībai piekrītošu.”

ar

kadastra

apzīmējumu

14/24.
Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus.
1. Izskatījusi Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja
Rinalda Liepiņa 12.12.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot administratīvo lietu
komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākā
inspektora amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:
1.1. Atbilstoši Mālpils novada domes 26.11.2014. lēmumam Nr. 13/2, Rinalds Liepiņš
Mālpils novada domē veic administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja
pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, administratīvo lietu komisijas
priekšsēdētājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi.
1.2. Atbilstoši R.Liepiņa sniegtajai informācijai, viņš kopš 2007.gada 26.marta strādā
Ķeguma novada domē un šobrīd tur pilda pašvaldības policijas vecākā
inspektora (struktūrvienības priekšnieka) amatu. R.Liepiņš ir lūdzis Ķeguma
novada domi atļaut iepriekš minēto valsts amatpersonas amatu savienošanu.
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2.1. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības administratīvās
komisijas priekšsēdētāja amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības
administratīvās komisijas priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja.
2.2. Likuma 7.panta ceturtā daļa nosaka pašvaldības policijas priekšnieka amata
savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas priekšniekam ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar
likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta
noteikumiem un rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un
radošo darbu.
3. Lai noskaidrotu, vai Rinalds Liepiņš neieņem tādu valsts amatpersonas amatu
(pašvaldības policijas priekšnieks), kura savienošana ar citu amatu (administratīvo
lietu komisijas priekšnieks) ir aizliegta, nepieciešams lūgt papildus informāciju no
Ķeguma novada domes.
4. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 8.¹panta piekto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis,
R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par atļaujas došanu Rinaldam Liepiņam savienot
Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu ar
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu līdz papildus
informācijas saņemšanai no Ķeguma novada domes.
2. Izpilddirektoram lūgt papildus informāciju no Ķeguma novada domes par
Rinalda Liepiņa kā Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākā inspektora
(struktūrvienības priekšnieka) amata pienākumiem.

14/25.
Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
Saistībā ar izmaiņām Mālpils novada domes struktūrā un darbinieku maiņu, ir jāveic
grozījumi Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
1. Izslēgt no Mālpils novada domes civilās aizsardzības komisijas sastāva Anitu
Sārnu.
2. Iekļaut Mālpils novada domes civilās aizsardzības komisijas sastāvā Mālpils
novada pašvaldības policijas inspektoru Mārtiņu Kudiņu.
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14/26.
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu,
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
Dome, izskatot sagatavotos grozījumus nolikumā „Mālpils novada domes
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”,
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un
41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa,
L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris,
A. Hildebrante), NOLEMJ:
Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.9. punktā aizstāt skaitli „65%” ar skatli „70%”.
2.2.punktā aizstāt skaitli „2,65” ar skaitli „2,71” un skaitli „1814” ar skaitli „1941”.
2.4.punktā aizstāt skaitli „2,08” ar skaitli „2,13” un skaitli „1424” ar skaitli „1525”.
3.2.1. punktā aizstāt skaitli „6,85” ar skaitli „7,28”.
3.2.2. punktā aizstāt skaitli „4,00” ar skaitli „4,27”.
4.5. punktā aizstāt skaitli „30” ar skaitli „40”.
4.6. punktā aizstāt skaitli „50” ar skaitli „60”.
Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 šādā redakcijā:

DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2015.GADĀ.
Esošā mēnešalga procentuāli no
maksimāli iespējamās

Palielinājums no esošās
amatalgas

65% - 70%
70% - 75%
75% – 80%
80% - 85%
85% - 90%
90% - 100%

8%
7%
6%
5%
4%
3%

9. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

14/27.
Par grozījumiem Mālpils novada pašvaldības vienotajā grāmatvedības politikā.
Pēc LR Valsts kontroles ieteikumiem, nolūkā aktualizēt un pilnveidot Mālpils
novada pašvaldības vienoto grāmatvedības politiku, dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,V. Mihelsons, M. Ārente, A. Apsītis, R. Jomerts,
L. Ligeris, A. Hildebrante), NOLEMJ:
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1.Veikt sekojošus grozījumus 26.03.2014. apstiprinātajā Mālpils novada pašvaldības
vienotajā grāmatvedības politikā:
1.1. Apstiprināt jaunā redakcijā Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības
politikas pielikumu Nr.2 „Inventarizācijas norises kārtība Mālpils novada pašvaldībā
un tās pakļautības iestādēs”. (Lieta Nr. 3-03.1)
1.2. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības politikas
pielikumu Nr.8 „Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites
kārtība”. (Lieta Nr. 3-031.)

Sēdes vadītājs:
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Protokoliste:
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

30.12.2014.
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