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Par Ogres novada domes iesnieguma izskatīšanu.
Par autobusa iegādi.
Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas iesnieguma un pašvērtējuma
ziņojuma saskaņošanu.
Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikācijas saskaņošanu.
Par līdzekļu piešķiršanu Mālpils Profesionālās vidusskolas interešu izglītības
programmai.
Par iesnieguma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanu.
Par apbūvēto zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Par adreses piešķiršanu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes
fondā.
Par Mālpils novada domes 2009. gada 19. septembra lēmuma Nr. 6/13
precizēšanu.
Par projekta „Tautas tērpa iegāde deju kopai „Sidgunda”” pieteikumu.
Par Erasmus programmas projektiem.
Par projekta pieteikuma gatavošanu Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona
programmai.
Par bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
Par projekta „Mūsu Bērns” līdzfinansējumu.
Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem.
Par Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes un invalīdu un viņu
atbalstītāju biedrības „Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
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23. Par kultūras un izglītības fonda „Upe” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par grozījumu veikšanu nolikumā „Mālpils novada pašvaldības vienotā
grāmatvedības politika”.
25. Par pajas iegādi kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā „Allažu saime”.
26. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecelšanu.
27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai L.Jansonei.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts Mihelsons,
Rolands Jomerts, Andris Apsītis, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Linards Ligeris
Administrācijas darbinieki –
Jurists Rolands Broks;
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule;
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova;
Mālpils novada vidusskolas direktores vietniece Lilita Jomerte;
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva;
Izglītības speciāliste, iepirkumu speciāliste Anita Sārna;
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Izpilddirektors Agris Bukovskis;
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums;
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča;
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande;
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:
1. Piedalījies Patriotu nedēļas pasākumos:
1.1. Lāpu gājienā un Mālpils novada vidusskolas un pirmsskolas izglītības
iestādes koncertā;
1.2. Darbinieku svētku pasākumā;
1.3. 18. novembra svētku pasākumā Mālpils kultūras centrā.
2. Parakstīti līguma grozījumi ar Izglītības un zinātnes ministriju par Mālpils
Profesionālās vidusskolas finansēšanu.
3. Konfliktsituācija ar Ogres novadu par skolēnu pārvadājumiem.
Deputāte Leontina Amerika ziņo, ka piedalījusies koncertos Jaunpilī, piedalījusies
tautas lietišķās mākslas studijas „Urga” 50 gadu jubilejas pasākumā.
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Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos
jautājumus par 1(vienu) punktu.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā:
28. Par noteikumu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku
materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu.
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13/1.
Par Ogres novada domes iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 10.11.2014. saņemts Ogres novada pašvaldības
10.11.2014. iesniegums Nr. 1-12.1/1242 „Par skolēnu pārvadājumiem”, kurā,
pamatojoties uz Mālpils novada domes 30.09.2014. vēstuli Nr.3-07/1450 un Ogres
novada pārstāvju tikšanos ar Mālpils novada pārstāvjiem 31.10.2014., informē par
izveidojušās situācijas plānotajiem risinājumiem.
Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Suntažu pagasta pārvaldi un Suntažu
vidusskolu ir izvērtējusi skolēnu pārvadājumu maršrutus, tai skaitā maršrutu, kas tiek
nodrošināts caur Mālpils novada teritoriju:
1.
Maršruts izbrauc plkst. 7.40 un iebrauc Suntažu vidusskolā plkst.8.50, ved 56
bērnus (tai skaitā 32 Mālpils novadā deklarētos bērnus) - Vidusskola, Sidgundas
stacija, Silzemnieki, Sidgundas centrs, Sidgundas skola, Vites krustojums,
Upespils (Rainis), Ausma, Vidusskola.
2.
Maršruts izbrauc plkst. 16.00 atgriežas Suntažu vidusskolā plkst. 17.10, ved 56
bērnus (tai skaitā 32 Mālpils novadā deklarētos bērnus) - Vidusskola, Sidgundas
stacija, Silzemnieki, Sidgundas centrs, Sidgundas skola, Vites krustojums,
Upespils (Rainis), Ausma, Vidusskola.
Ogres novada pašvaldība uzskata, ka būtiski ir nodrošināt skolēnu nokļūšanu
izglītības iestādēs neatkarīgi no tā, kurā izglītības iestādē bērni iegūst izglītību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Mālpils novada Sidgundas ciema bērnu vecāku
lūgumu, Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde plāno turpināt
nodrošināt skolēnu pārvadājumus minētajā maršrutā un lūdz Mālpils novada domi
izvērtēt sagatavoto līguma projektu par pašvaldību savstarpējo sadarbību un norēķinu
kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem un sniegt priekšlikumus līguma satura
pilnveidei un precizēšanai.
Izvērtējot Ogres novada pašvaldības sagatavoto Līguma projektu, Dome
atzīst, ka nepieciešams veikt grozījumus 2014.gada 5.marta Līgumā Nr. 2014/33 „Par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem starp Ogres novada pašvaldību un Mālpils novada domi”,
savstarpējos norēķinos paredzot konkrētu apmēru par norēķiniem par Suntažu
vidusskolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam, un ņemot
vērā, to, ka Suntažu pagasta pārvalde ir organizējusi skolēnu maršrutu bez
saskaņošanas ar Mālpils novada domi, tā veicinot skolēnu nokļūšanu Suntažu
vidusskolā, piemērot Mālpils novada vidusskolas tarifu, proti, 82.87 euro mēnesī.
Vienlaicīgi, Dome uzskata, ka slēdzot Līgumu par pašvaldību savstarpējo
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem starp Ogres novada
pašvaldību un Mālpils novada domi 2015.gadā, būtu nepieciešams paredzēt, ka
pirmajos četros Līguma darbības mēnešos pašvaldību savstarpējie norēķini par
Suntažu vidusskolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam
nepārsniedz Mālpils novada vidusskolas noteikto 2015. gada pirmajiem četriem
mēnešiem. Atlikušajā Līguma darbības laikā pašvaldību savstarpējie norēķini par
Suntažu vidusskolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam
maksājami saskaņā ar Ogres novada pašvaldības piestādīto rēķinu. Cita starpā
Līgumā būtu paredzams, ka ar 2015.gada 15. jūniju Ogres novada pašvaldība
pārtrauc pasažieru pārvadājumus Mālpils novada administratīvajā teritorijā.
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Akceptēt grozījumu veikšanu 2014.gada 5.marta Līgumā Nr. 2014/33 „Par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem starp Ogres novada pašvaldību un Mālpils novada domi”, Līguma
grozījumos paredzot, ka pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vidusskolas
sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam nepārsniedz 82.87 euro
mēnesī.
2. Slēdzot Līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem starp Ogres novada pašvaldību un Mālpils
novada domi 2015.gadā, paredzēt, ka pirmajos četros Līguma darbības mēnešos
pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vidusskolas sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem vienam izglītojamam nepārsniedz Mālpils novada vidusskolas
noteikto 2015. gada pirmajiem četriem mēnešiem. Atlikušajā Līguma darbības laikā
pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vidusskolas sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem vienam izglītojamam maksājami saskaņā ar Ogres novada
pašvaldības piestādīto rēķinu. Vienlaicīgi, Līgumā paredzēt, ka ar 2015.gada
15. jūniju Ogres novada pašvaldība pārtrauc pasažieru pārvadājumus Mālpils novada
administratīvajā teritorijā.
13/2.
Par autobusa iegādi.
Mālpils novada domē saņemti ziņojumi gan no Mālpils novada vidusskolas
vadības, gan bērnu vecākiem par to, ka esošajos skolēnu autobusos ir nepietiekams
sēdvietu skaits, lai Mālpils novada vidusskolas skolēni un pirmsskolas izglītības
iestādes „Māllēpīte” audzēkņi varētu nokļūt attiecīgajā izglītības iestādē.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturtais punkts nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno
izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo
izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu
pasākumus, arī bērnu nometnes.
Sakarā ar to, ka pārvadājamo skolēnu daudzums ir lielāks nekā skolēnu
autobusu ietiepība, un ir sarežģīti veikt skolēnu pārvadājumus uz Mālpils novada
vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi, dome atzīst, ka nepieciešams iegādāties
lielāku autobusu skolēnu pārvadājumu veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas ceturto punktu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Dome,
balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Iegādāties autobusu skolēnu pārvadājumiem
nepārsniedzot 32 000 EUR.
2. Iepirkuma komisijai veikt autobusa iegādi.

13/3.
5

līdz

50

vietām,

summai

Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas iesnieguma un pašvērtējuma
ziņojuma saskaņošanu.
Pamatojoties uz 2010. gada 14. septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 852 “Kārtība kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas,
izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente,
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.
2.

Saskaņot Mālpils novada vidusskolas akreditācijas iesniegumu (pielikumā).
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pašvērtējuma ziņojumu (pielikumā).

13/4.
Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikācijas saskaņošanu.
Izskatot sagatavoto Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikāciju,
pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Saskaņot Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikāciju (pielikumā).

13/5.
Par līdzekļu piešķiršanu Mālpils Profesionālās vidusskolas interešu izglītības
programmai.
Mālpils novada domē 12.11.2014. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas
direktores iesniegums (reģ.Nr.572) ar lūgumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus
interešu izglītības programmas “Auto vadīšana” realizēšanai. Ar 24.09.2014. Mālpils
novada domes sēdes lēmumu 11/19 tika piešķirts pašvaldības finansējums interešu
izglītības programmu realizēšanai septembra-decembra mēnešiem, tai skaitā Mālpils
Profesionālajai vidusskolai piešķirts pašvaldības finansējums 4448.00 EUR, kas
ietver programmas “Auto vadīšana “ realizācijas izmaksas 1176.00 apmērā. Auto
vadīšanas kursus apmeklē 16 Profesionālās vidusskolas audzēkņi un 5 Mālpils
novada vidusskolas audzēkņi. Interešu izglītības programmas izmaksas, nodrošinot
21 dalībnieka apmācību, izmaksā 1575.00 EUR, līdz ar to nepieciešams papildus
finansējums.
Pamatojoties uz 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Piešķirt Mālpils Profesionālajai vidusskolai papildus finansējumu 399.00 EUR apmērā
interešu izglītības programmas “Auto vadīšana” realizācijai.
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13/6.
Par iesnieguma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanu.
Mālpils novada domē 14.08.2014. saņemts iesniegums, reģ. Nr.417, par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2015. gadā no otrās grupas
invalīda (apliecības derīguma termiņš līdz 27.08.2019.) Ē.B., personas kods „dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”.
Konstatēts sekojošais: Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde
savā 20.11.2014. vēstulē Nr.04.5-11/14/2570 Mālpils novada domei nodevusi
informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un
noteiktajām neapstrādātajām LIZ vienībām. Sarakstā uzrādīta Ē.B. piederošās
saimniecības „dzēsts” zeme 2.0 ha platībā.
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, kuru punkts 1.1.6.nosaka, ka atvieglojums tiek piešķirts
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ja nav konstatēti pārkāpumi nekustamā
īpašuma apsaimniekošanā (t.sk., zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides
stāvoklī).
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes sniegto
informāciju un pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu”, p.1.1.6.,
Atteikt piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu otrās grupas
invalīdam Ē.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, par
nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi.
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.

13/7.
Par apbūvēto zemes vienību piekritību pašvaldībai.
1. Izvērtējot informāciju par 2014. gada 18.februāra Valsts zemes dienesta vēstulei
Nr.2-04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošana un tiesiskajā valdījuma
esošām zemes vienībām” pievienotajā dokumentā iekļautajām zemes vienībām par
kurām nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar
zemes vienībām, kurām jāveic ar izpirkšanu saistītās darbības vai jāizbeidz zemes
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lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”, tika konstatēts:
1) Z.M.R. zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma “Vecaudriņi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 80740060160 piešķirtas ar 1996.gada 4. septembra
Mālpils Zemes komisijas lēmumu “Par zemes piešķiršanu lietošanā”.
2) Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740060160 atrodas būve.
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piektās daļas 1. punktu, 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 pirmajai daļai un ceturtajai daļai noslēdzami zemes
nomas līgumi.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Z.M.R. uz nekustamā īpašuma “Vecaudriņi”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740060160.
1.2. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740060160, ar platību 1.9 ha
un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods-0101 ), par pašvaldībai piekrītošu.
2. Mālpils novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta 2014.gada 24. marta
Nr.2-04/282 informāciju par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām
zemes vienībām un lūgumu pieņemt pašvaldības lēmumus par zemes piekritību vai
piederību zemes vienībām, kurām tas nav noformēts.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1) Zemes lietošanas tiesības M.F. uz nekustamā īpašuma “Kalējbūņas” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
80740010159 izbeigtas ar 2011. gada
26. janvāra Mālpils novada domes lēmumu Nr. 1/4.
2) I.F. un B.L. mantiniekiem zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„Vecliepas” zemi 1,1 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 004 0147 izbeigtas ar 2011.
gada 26.oktobra Mālpils novada domes lēmumu Nr.12.3.1.
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piektās daļas 1. punktu, 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 pirmajai daļai un ceturtajai daļai noslēdzami zemes
nomas līgumi,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
2.1. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740010159, ar platību 0.3 h
ha un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods -0101 ), par pašvaldībai piekrītošu.
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2.2. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0147, ar platību 1.1 ha
un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods -0101 ), par pašvaldībai piekrītošu.
3. Izvērtējot 2014. gada 18.februāra Valsts zemes dienesta vēstulei Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” pievienoto sarakstu, tika konstatēts ”, ka
Valsts rezerves zemēs ir ieskaitītas apbūvētas zemes vienības uz kuram atrodas
dzīvojamās mājas:
1) nekustamā īpašuma “Brieži” apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80740060123, kura, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantam, nosakāma par pašvaldībai
piekrītošu un ierakstāmu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
2) apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740050547, kura atbilstoši
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. pantam, nosakāma par pašvaldībai piekrītošu un ierakstāmu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
3) nekustamā īpašuma “Zābaki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80740050541, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, kas atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
otrās daļas 3.punktam, kurā teikts , ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un
uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940. gada
21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi
saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai
arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: uz
šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu
"Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Saskaņā ar 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu
par zemes piederību vai piekritību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta devītajā daļā teikto par pašvaldības autonomajām funkcijām,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
3.1. Noteikt par pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma “Brieži” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80740060123 , kopplatību 0.6 ha, un zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3.2. Noteikt par pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80740050547, kopplatību 0.09 ha, un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101 ).
3.3. Noteikt par pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma “Zābaki” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80740050541 , kopplatību 0.94 ha, un zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101 ).
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13/8.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
1. Mālpils novada domē 2014. gada 13. novembrī reģistrēts (reģ.Nr.575) J.Ž., p.k.
„dzēsts”, iesniegums, kurā viņš lūdz apstiprināt SIA “Rīgas Mērniecības birojs”
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Arāji”, kadastra Nr.
8074 003 0492, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0492.
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 Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „ Rīgas Mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „ Arāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0492.
1.1. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 – 34.8 ha platībā
saglabāt nosaukumu „ Arāji”, Mālpils novads.
1.2. Zemes vienībai Nr.1 – 34.8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods
– 0201).
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 34.7 ha platībā noteikt nosaukumu “Šķielīškalns”, Mālpils
novads.
1.4 Zemes vienībai Nr.2 – 34.7 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
– 0101).
2. Mālpils novada domē 2014. gada 25. novembrī reģistrēts (reģ.Nr.595) SIA
“Limbažu mērniecības birojs” iesniegums, kurā lūdz apstiprināt SIA “Limbažu
mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Skudrupuķes”, kadastra Nr. 8074 004 0247, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8074 004 0247, kas pieder M.Z. 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 Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
kārtība”,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, L. Ligeris), deputātei A. Hildebrantei, saskaņā ar
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā
nepiedaloties, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt SIA „ Limbažu mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Skudrupuķes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074
004 0247.
1.1. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 – 13.8 ha platībā
piešķirt nosaukumu „ Skudrulīči”, Mālpils novads.
1.2. Zemes vienībai Nr.1 – 13.8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods
– 0201).
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 8.4 ha platībā piešķirt nosaukumu “Skudrupuķes”, Mālpils
novads.
1.4 Zemes vienībai Nr.2 – 8.4 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods
– 0201).

13/9.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Mālpils novada domē 2014. gada 19.novembrī reģistrēts (reģ. Nr.580) M.L.
pilnvarotās personas A.V.-A., p.k. „dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz pašvaldības
atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Grīvnieki”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001
0363, atsevišķi atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0365 un
platību 8.1 ha.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības
likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Atļaut sadalīt M.L., p.k. „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 001 0363,
kas sastāv no trīs zemes gabaliem ar zemes kopplatību 29.10 ha, atdalot atsevišķi
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0365 8.1 ha platībā.
1. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības 8.1 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0365, piešķirt nosaukumu „Meža
Grīvnieki”, Mālpils novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 8.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0365
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).

13/10.
Par adreses piešķiršanu.
Veicot datu salīdzināšanu, tika konstatēts, ka Mālpils novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Saulieši S” zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 80740050410, un uz tā esošajam mājīpašumam, atbilstoši Mālpils
novada domes 2010. gada 22. decembra lēmumam Nr. 16/4 „Par nekustamo
īpašumu sadalīšanu” tika saglabāta agrāk noteiktā adrese „Saulieši S”, Sidgunda,
Mālpils novads.
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Zemes vienībā atrodas divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību
257,9 kvadrātmetri un apbūves laukumu 227.6 kvadrātmetri, kam ir noteikts galvenais
būves lietošanas veids ar kodu 1122 - triju vai vairāku dzīvokļu māja. Atbilstoši 2013.
gada 6. oktobra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietai, ir uzrādītas atsevišķas telpu
grupas, kurām nav noteiktas adreses, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta vienpadsmitajai daļai ir
adresācijas objekts, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 23. punktu, 24. punktu
un 28. punktu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.Piešķirt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 80740050410, kurš pieder Mālpils
novada domei, reģ. Nr.90000048398, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80740050410 un uz tā esošajām ēkām vienotu adresi: Saulieši S, Sidgunda,
Mālpils nov., LV – 2152.
2. Dzīvojamās mājas ar adresi Saulieši S, Sidgunda, Mālpils nov., LV- 2152 telpu
grupām piešķirt adreses:
2.1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 001 piešķirt adresi –
„Saulieši S - 1”, Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.
2.2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 003 piešķirt adresi –
„Saulieši S - 3”,Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.
2.3. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 004 piešķirt adresi –
„Saulieši S - 4”, Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.
2.4. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 piešķirt adresi – „Saulieši
S - 5”, Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.
2.5. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 006 piešķirt adresi –
„Saulieši S - 6”, Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.
2.6. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0410 007 piešķirt adresi –
„Saulieši S - 7”, Sidgunda, Mālpils novads, LV- 2152.

13/11.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes
fondā.
Mālpils novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta 2014.gada 24. marta
vēstuli Nr.2-04/282 ar informāciju par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā
esošām zemes vienībām un lūgumu pieņemt pašvaldības lēmumus par zemes
piekritību vai piederību zemes vienībām, kurām tas nav noformēts.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
I.R. zemes lietošanas tiesības piešķirtas uz nekustamā īpašuma „Zīlītes”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80740050299, platība 1.1 ha, ar Mālpils Zemes
komisijas 1993. gada 24. marta lēmumu Nr. 141 “Par zemes piešķiršanu lietošanā”.
Likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta, kas nosaka rīcību ar neizpirkto lauku
apvidus zemi, ceturtajā punktā teikts, ka:
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(4) Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju)
uzturēšanai, tai skaitā par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā, noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740050299, atrodas būves ar
nenoskaidrotu piederību, bet pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 4. 1
punkta teikto, ka, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala
atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju)
uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves
platību, izņemot par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju
sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam
par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar
norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu
noslēdzams zemes nomas līgums un atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam ēku un būvju īpašnieks to var atsavināt, taču zeme nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.R. uz nekustamā īpašuma „Zīlītes” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 80740050299, platību 1.1 ha.
2. Ieskaitīt zemes vienību Valsts rezerves zemes fondā.

13/12.
Par Mālpils novada domes 2009. gada 19. septembra lēmuma Nr. 6/13
precizēšanu.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24.marta vēstules Nr 2-04/282
pielikumā esošo sarakstu “Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām
zemes vienībām”, tika konstatēts, ka sarakstā kļūdaini iekļauta dabā neesoša zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0523 un nosaukumu “Parkmales iela”, kas
ir inženiertehniskā būve - pašvaldības ceļš ar nosaukumu “Parkmales iela”, un
atbilstoši Mālpils novada domes 2009. gada 19. septembra lēmuma Nr. 6/13 “Par
Mālpils novada domei pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes piekritību pašvaldībai”
78. punktam noteikta par pašvaldībai piekrītošu.
Atbilstoši zemes vienību “Parks”, zemes vienības kadastra apzīmējums
80740050191, “Parkmaļi”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740050028,
“Afanasjevkas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 807400500456, un “Rogas”,
zemes vienības kadastra apzīmējums 80740050457, robežu plāniem, šī teritorija ir
noteikta kā servitūta ceļš, tāpēc minētā zemes vienība dzēsta no Kadastra datiem
un Valsts zemes dienests lūdz precizēt minēto lēmumu.
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. pantu un atbilstoši
likuma „Par pašvaldībām”” 21. pantam, Mālpils novada teritorijas plānojumam 2013.2024. gadam,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Anulēt Mālpils novada domes 2009. gada 19. septembra lēmuma Nr. 6/13 “Par
Mālpils novada domei pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes piekritību pašvaldībai” 78.
punktu.
2. Atzīt par neesošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740050523 un
nosaukumu ”Parkmales iela”.

13/13.
Par projekta „Tautas tērpa iegāde deju kopai „Sidgunda”” pieteikumu.
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
pieņemšanas 8. kārtu LEADER pasākumā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada
10. novembra līdz 2014. gada 10. decembrim. 8. kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 16 194,20 EUR.
Šajā konkursā ir izsludinātas divas rīcības, kuru ietvaros ir iespējams iesniegt
projekta pieteikumus:
2.2.1.rīcība: Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem
(pieejamais finansējums 8 000 EUR);
2.3.1.rīcība: Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu
izveide un attīstība (pieejamais finansējums 8 194 EUR).
Šim konkursam ir sagatavots ELFLA projekta „Tautas tērpu iegāde deju kopai
„Sidgunda”” pieteikums iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā. Projekta vadītāja ir Ieva
Pauloviča.
Ir veikta cenu aptauja, kurā izvēlēts pakalpojuma pretendents SIA „Musturi” ar
piedāvāto cenu 2 750,33 EUR (bez PVN).
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Piedalīties ELFLA projektu konkursā ar projekta „Tautas tērpu iegāde deju kopai
„Sidgunda”” pieteikumu ar kopējo finansējumu 2 750,33 EUR.
2. Projekta attiecināmās izmaksas - 2 273,00 EUR:
2.1. ELFLA finansējums - 90 % jeb 2 045,70 EUR;
2.2. Mālpils novada domes līdzfinansējums – 10 % jeb 227,30 EUR.
3. Projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) – 477,33 EUR, ko sedz Mālpils novada
dome.
13/14.
Par Erasmus programmas projektiem.
2014.gadā Eiropas Savienībā ir uzsākusi darbību jauna programma izglītības,
jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Tās galvenie darbības virzieni ir:
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•
Personu mobilitātes mācību nolūkos;
•
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa;
•
Atbalsts politikas reformām.
Pirmajam Erasmus+ programmas konkursam tika sagatavoti un iesniegti pieci Mālpils
novada iestāžu projekti. Trīs no tiem ir apstiprināti. Iegūtā finansējuma kopsumma ir
144 853 eiro. Novada domes līdzfinansējums nav nepieciešams, jo projekti 100%
apmērā tiek īstenoti par Erasmus+ programmas līdzekļiem.
Projektu īstenošana turpināsies līdz 2016.gada jūnijam.
Apstiprinātie projekti:
1) Mālpils novada vidusskolas projekts „Skolotāju profesionālo un svešvalodu
kompetenču uzlabošana kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas
priekšnoteikums”.
Finansējums 32 629 eiro. Dalībnieki: 15 pedagoģiskie darbinieki no Mālpils novada
vidusskolas ar struktūrvienību Sidgundas pamatskola.
Projekta aktivitātes: pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveide ārvalstīs,
apmeklējot vienu-divas nedēļas ilgus kursus, piedaloties darba vērošanā /pieredzes
apmaiņā partnerskolās un 1 mēneša garumā pasniedzot stundas partnerskolā.
2) Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts „Jauna pieredze četru specialitāšu
skolotājiem un audzēkņiem”.
Finansējums: 84 004 eiro.
Projekta aktivitātes: 20 audzēkņu prakses 1-3 mēnešu garumā un 2 skolotāju
pieredzes apmaiņas programma 1 nedēļas garumā.
3) Mālpils novada domes partnerības projekts „Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību”.
Finansējums: 28 220 eiro.
Projekts tiek īstenots kopā ar Vācijas, Spānijas, Islandes un Rumānijas partneriem
novada domes sadarbībā ar Mālpils novada vidusskolu un Mālpils Profesionālo
vidusskolu.
Projekta mērķi: veicināt jauniešu nodarbinātību, mazināt skolu nepabeigušo jauniešu
skaitu, mazināt emigrāciju no projektā iesaistīto partneru reģioniem.
Projektā plānots izstrādāt un praksē pārbaudīt trīs uzņēmējdarbības mācību
moduļus: 12 stundu apmācībai, vienas nedēļas un trīs nedēļu apmācībai.
Izstrādāt rokasgrāmatu uzņēmējdarbības skolotājiem ar projekta gaitā izveidotajiem
mācību materiāliem un pielietoto mācību metožu aprakstiem. Izveidot filmu par
uzņēmējdarbības apmācības pilotdarbnīcām, lai veiksmīgāk uzrunātu jauniešus, kam
pietrūkst motivācijas mācību turpināšanai.
Partnerības projekta īstenošanai ir nepieciešams izveidot darba grupu.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu Mālpils novada domes Erasmus+ partnerības projekta „Mācīt
un mācīties uzņēmējdarbību” īstenošanai sekojošā sastāvā:
1.1. Projekta vadītāja Līvija Mukāne;
1.2. Projekta grāmatvede Līvija Mičule;
Atbildīgās par mācību moduļu, rokasgrāmatas un filmas izveidi:
1.3. Jeļena Mihejeva;
1.4.Frančeska Ģēvele;
1.5. Daiga Melcere;
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1.6. Ināra Melne;
1.7. Solvita Lapiņa;
1.7. Gunta Bahmane.
2. Noslēgt vienošanās ar projekta darba grupas dalībniekiem, paredzot samaksu par
papildus darba veikšanu atbilstoši projekta budžetā paredzētajiem līdzekļiem katrai
aktivitātei.

13/15.
Par projekta pieteikuma gatavošanu Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona
programmai.
Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros būs
pieejams finansējums pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai. Pirmais projektu
pieteikumu iesniegšanas laiks būs no 2014.gada 18. decembra līdz 2015.gada 9.
februārim. Otrais – no 2015. gada 24. augusta līdz 23. oktobrim.
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 sniedz atbalstu pārrobežu
sadarbības projektiem Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, ieskaitot Ālandu salās.
Programmas finansējumam var pieteikties pārrobežu sadarbības projekti, kuros ir
partneri vismaz no divām programmas valstīm, kas sadarbojas šādu stratēģisko
prioritāšu ietvaros:
1) konkurētspējīga ekonomika;
2) ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana;
3) labi savienots reģions;
4) kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions.
Izvērtējot programmas vadlīnijās norādītos iespējamos projektu pieteicējus konkrētām
prioritātēm un Mālpils novada attīstības aktualitātes, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente,
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.
Mālpils novada domei piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas
2014-2020 projektu konkursā.
2.
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu programmas 2.prioritātes
„Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana” specifiskajam mērķim 2.1. „Dabas un
kultūras resursi, kas izveidoti par ilgtspējīgām tūrisma vietām.”
3.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un
līdzfinansējumu 15% apmērā projekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Interreg
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas vadlīnijām.

13/16.
Par bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu.
Mālpils novada domes (turpmāk tekstā – Dome) bilancē atrodas bērnu rotaļu laukumu
aprīkojums 1174,44 EUR vērtībā, kas izvietots daudzdzīvokļu māju pagalmos gan
Mālpils ciemā, gan Sidgundas un Upmalu ciemos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
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un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana).
Saskaņā ar Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā
persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un
trešās daļas noteikumus.
Dome konstatē, ka viens no pašvaldības SIA „Norma K” darbības mērķiem un
veidiem (saskaņā ar statūtiem) ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana, ēku uzturēšana
un uzkopšanas darbības. Tā kā bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma elementi izvietoti
publiskā lietošanā esošajos laukumos un teritorijās pie daudzdzīvokļu mājām, kur
teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus, kā arī zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu veic pašvaldības SIA „Norma K”, dome atzīst, ka būtu lietderīgi bērnu
rotaļu laukumu elementus nodot pašvaldības SIA „Norma K” apsaimniekošanā, jo
kapitālsabiedrība, regulāri veicot labiekārtošanas darbus, varētu sekot līdzi un
uzraudzīt bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma stāvokli, apsaimniekot un uzturēt
pienācīgā kārtībā šos elementus, tādejādi daudz efektīvāk pildīt pašvaldības
autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
laukumu un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī bērnu veselīga dzīvesveida
un sporta veicināšanu. Dome atzīst, ka kapitālsabiedrībai ir atbilstoša pieredze un
nepieciešamie resursi, lai veiktu šīs funkcijas.
Dome konstatē, ka 2014.gada 8.maijā starp Domi un pašvaldības SIA „Norma K” ir
noslēgts Deleģēšanas līgums par atsevišķu ar pašvaldības īpašuma pārvaldīšanu un
izmantošanu saistītu uzdevumu un funkciju veikšanu, tāpēc būtu lietderīgi nodot
pašvaldības SIA „Norma K” arī bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu un deleģēt
kapitālsabiedrībai šo publiskai lietošanai paredzēto bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu
un uzturēšanu, izdarot attiecīgus grozījumus 2014.gada 8.maijā savstarpēji
noslēgtajā Deleģēšanas līgumā
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.un 6.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.
Nodot apsaimniekošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Norma K”, reģ. Nr. 40003312216, juridiskā adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils
novads, bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu (saraksts pielikumā) un deleģēt
kapitālsabiedrībai pašvaldības autonomo funkciju - publiskai lietošanai paredzēto
bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un uzturēšanu, un bērnu veselīga dzīvesveida un
sporta veicināšanu uz termiņu līdz 2019.gada 30.aprīlim.
2.
Uzdot izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar pašvaldības SIA „Norma K” par
grozījumiem 2014.gada 8.maija Deleģēšanas līgumā.
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13/17.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
Mālpils novada domē 30.10.2014. saņemts Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu
izpildītāja Sanda Tomsona paziņojums par G.B. piederošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr.30 ar kopējo platību 67,3 m 2 un 673/22578 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 8074 003 0717), kas atrodas
Ķiršu ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 900 0285, Mālpils novada
zemesgrāmatas iedalījums Nr. 10000006916130 izsoli, kas notiks 2014. gada
17.decembrī. Izsoles sākuma cena ir 4 900,00 EUR.
Dome konstatē, ka likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmajā daļā ir noteiktas
pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā 9.punktā ir noteikta pašvaldības
autonomā funkcija - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ievērojot to, ka Mālpils pašvaldībai iepriekš pieminētās funkcijas realizēšanai nav
brīvu izīrējamo platību, un pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
ir reģistrēta 21 ģimene, tad ir nepieciešams veikt pasākumus papildus dzīvojamās
platības iegādei. Nekustamais īpašums atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas
pirmajā stāvā, tas atvieglotu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Šādas personas pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā ir
reģistrētas sešas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Mēģināt iegūt Mālpils novada domes īpašumā nekustamo īpašumu - dzīvokļi Nr.30
ar kopējo platību 67,3 m2 un 673/22578 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 8074 003 0717), kas atrodas Ķiršu ielā 7,
Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 900 0285, Mālpils novada zemesgrāmatas
iedalījums Nr. 10000006916130,
piedaloties izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu
izpildītājs Sandis Tomsons.
2. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru Agri Bukovski piedalīties izsolē
Mālpils novada domes vārdā un solīt cenu ne augstāku kā nekustamā īpašuma
tirgus vērtība.
3. Iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona depozīta kontā nekustamā
īpašuma pirkuma nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

13/18.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Mālpils novada dome ar 2014. gada 29. oktobra sēdes lēmumu Nr.12/13
noteica iznomāt uz vienu gadu pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nākotnes
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli. Tika apstiprināts
izsoles nolikums. Telpa (Nr.211) atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpils novada domes
administratīvās ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 13,1m 2, un ir daļa no nekustamā
īpašuma Nākotnes ielā 1, kadastra apzīmējums 8074 0030 410001. Nomas
tiesību
izsoles noteikumi paredz minētā nomas objekta izsoles sākuma cenu (nosacīto
nomas maksu) par platības 1m2 – 0,83 EUR (astoņdesmit trīs centi) bez PVN
mēnesī, viens izsoles solis ir 0.05 EUR (pieci centi).
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Nomas objekta – telpas Nākotnes iela 1, Mālpilī, Mālpils novadā nomas tiesību
izsole ar augšupejošu soli notika 2014. gada 19. novembrī. Uz izsoli noteiktajā
termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks, juridiska persona ERGO Insurance SE
Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103599913, iesniedzot pieteikumu, sagatavotu atbilstoši
izsoles nolikuma prasībām.
Saskaņā ar 2014. gada 29. oktobra Mālpils novada domes sēdē (lēmums
Nr.12/13) apstiprinātā nomas tiesību izsoles nolikuma 10.2.punktu, ERGO Insurance
SE Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103599913, nosolīja nomas tiesības par nosacīto sākuma
cenu un vienu izsoles soli 0,05 EUR (pieci centi). Nomas tiesības izsolē tika nosolītas
par 0,88 EUR (astoņdesmit astoņiem centiem) bez PVN mēnesī par platības 1(vienu)
m2.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļas 3.punktu, 77. panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu
Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu,
un ņemot vērā nomas tiesību izsoles protokolu Nr.37,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1.
Apstiprināt 2014. gada 19. novembrī notikušās nomas objekta- telpas
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, izsoles rezultātus.
2.
Noslēgt līgumu uz vienu gadu ar ERGO Insurance SE Latvijas filiāle,
reģ.Nr.40103599913, par nomas objekta – telpas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils
novadā nomas tiesību piešķiršanu par 0,88 EUR (astoņdesmit astoņiem centiem) bez
PVN mēnesī par vienu platības m2.
3.
Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

13/19.
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto izsoles nolikumu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente,
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus „Kustamās mantas – vieglās automašīnas Opel Vectra,
reģistrācijas Nr. FJ – 7674, atsavināšanas to pārdodot, izsoles noteikumi” (Lieta Nr.
3-03.2).

13/20.
Par projekta „Mūsu Bērns” līdzfinansējumu.
Mālpils novada domē 03.11.2014. saņemta SIA „West Solutions” vēstule ar
aicinājumu turpināt sadarbību un piešķirt līdzfinansējumu projekta „Mūsu Bērns”
realizācijai 2015.gadā.
Mālpils pašvaldība gan 2012., 2013., 2014. gadā finansiāli atbalstīja
kompānijas "West Solutions" labdarības projektu "Mūsu bērns", kura ietvaros
vecākiem, saņemot bērna reģistrācijas apliecību, dzimtsarakstu nodaļā tika dāvināta
grāmata "Mūsu bērns".
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Grāmata "Mūsu bērns" ir kā maza enciklopēdija, kurā iekļautie padomi un
ieteikumi atvieglo vecāku ikdienu mazuļu audzināšanā, kopšanā, ārstēšanā, uztura
izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā. Šī grāmata vienlaikus ir arī kā skaista
atmiņu klade gan vecākiem, gan bērniem.
Vecāki un dzimtsarakstu nodaļa izdevumu vērtē atzinīgi un uzskata, ka
projekts būtu atbalstāms.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.
punktu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Turpināt sadarbību ar SIA „West Solutions” un atbalstīt labdarbības projektu „Mūsu
Bērns” ar līdzfinansējumu EUR 2.00 par eksemplāru, kas tiks piegādāti Mālpils
novada dzimtsarakstu nodaļai. (ap 30 gab.)
2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt Sadarbības līguma noslēgšanu.
3. Uzdot dzimtsarakstu nodaļas vadītājai nodrošināt grāmatas „Mūsu Bērns”
izsniegšanu katrai ģimenei, kura jaundzimušo reģistrēs Mālpils novada dzimtsarakstu
nodaļā.

13/21.
Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,
V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Grozīt noteikumus „Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem” (Apstiprināti Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmumu
Nr.18/20) ar sekojošo:
1. Punktā 4.1 aizstāt skaitli 1,40 ar skaitli 2,00.
2. Punktā 4.2 aizstāt skaitli 28,40 ar skaitli – 30,00.
3. Izteikt punktu 4.3 sekojošā redakcijā:
„4.3. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā
vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – EUR 80,00.”
4. Izteikt punktu 4.4 sekojošā redakcijā:
„4.4. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā
vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām svētdienās un svētku dienās – EUR
100,00”.
5. Punktā 4.5 aizstāt skaitli 21,30 ar skaitli - 25,00.
6. Punktā 4.6 aizstāt skaitli 28,40 ar skaitli - 30,00.
7. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

13/22.
Par Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes un invalīdu un viņu
atbalstītāju biedrības „Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 21.11.2014. ar Nr.589 reģistrēts Mālpils evaņģēliski
luteriskās baznīcas draudzes un invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!”
iesniegums ar lūgumu apmaksāt transporta izdevumus par skolēnu autobusa
izmantošanu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas bērnu un
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jauniešu un Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” biedru braucienam uz
„Laternu svētkiem” Nītaurē 2014. gada 29. novembrī, ko katru gadu organizē Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skola un Brāļu draudzes misija.
Ievērojot to, ka likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā ir
noteikta pašvaldības autonomā funkcija- rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu, tajā skaitā likumā ir paredzēta organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Apmaksāt pilnā apmērā transporta izdevumus par skolēnu autobusa izmantošanu
Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas bērnu un jauniešu un
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” biedru braucienam uz „Laternu
svētkiem” Nītaurē 2014. gada 29. novembrī no atbalsta fonda līdzekļiem.

13/23.
Par kultūras un izglītības fonda „Upe” iesnieguma izskatīšanu.
2015. gada vasarā laika posmā no 2.augusta līdz 8.augustam atpūtas centrā
“Gančauskas”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā norisināsies jau piecpadsmitā
vasaras nometne „UPE” bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Kultūras un
izglītības fonds „Upe” lūdz izskatīt iespēju atbalstīt tos bērnus un jauniešus, kuriem,
balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība nometnē, kā
arī piešķirt finansiālu atbalstu viņu dalības nodrošināšanai.
Fonds šogad ir izvirzījis mērķi – apgūt zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju,
Latvijas upēm, veicināt bērnos līderību un iniciatīvu, kā arī sniegt izpratni par to kā
uzturēt tīru vidi sev apkārt un apzināties dabas vienreizību, tādējādi veicinot bērnos
patriotismu un lepnumu par savu dzimteni.
Lai segtu dzīvošanas, ēdināšanas izmaksas un darbinieku algas, viena bērna
dalība 7 dienu nometnē izmaksā 190,00 eiro. No Mālpils novada labprāt uzņemtu
bērnus šajā nometnē, kuri ir vecumā no 7 līdz 18 gadiem un kuriem, balstoties uz
veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība nometnē.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Pašvaldības aģentūrai „Mālpils sociālais dienests” ievietot publikāciju par vasaras
nometni „UPE” bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām informatīvajā izdevumā
„Mālpils Vēstis”, lai noskaidrotu iespējamos nometnes dalībniekus.
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13/24.
Par grozījumu veikšanu nolikumā „Mālpils novada pašvaldības vienotā
grāmatvedības politika”.
Ar Mālpils novada domes 26.03.2014. lēmumu Nr. 5/18 apstiprināta „Mālpils
novada pašvaldības Vienotā grāmatvedības politika”.
Lai izpildītu revidentu ieteikumus un precizētu grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju Mālpils novada pašvaldībā, nepieciešams izdarīt izmaiņas Mālpils
novada pašvaldības Vienotajā grāmatvedības politikā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 5.punktu, Dome,
balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Izteikt „Mālpils novada pašvaldības Vienotās grāmatvedības politikas” 1.punktu
sekojošā redakcijā:
„1. Mālpils novada domes, tās izveidoto institūciju un Mālpils pašvaldības aģentūras
“Mālpils sociālais dienests” grāmatvedību kārto Domes Finanšu un ekonomikas daļa.
Mālpils internātpamatskolai un Mālpils Profesionālajai vidusskolai ir atsevišķas
grāmatvedības. Visus budžetus konsolidē Domes Finanšu un ekonomikas daļa. ”
2. Izpilddirektoram izdarīt nepieciešamās izmaiņas Finanšu un ekonomikas daļas
darbinieku darba līgumos.

13/25.
Par pajas iegādi kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā „Allažu saime”.
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) saņemts kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime” 15.09.2014. iesniegums (reģ. Nr. 488) ar
lūgumu veikt papildus iemaksu 6,67 EUR apmērā un iegādāties savā īpašumā vēl
vienu paju, lai starpība 0,44 EUR nebūtu jāieskaita sabiedrības rezerves fondā.
Iesniegumā norādīts, ka Domei pieder 100 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
„Allažu saime” pajas ar kopējo vērtību 711,44 EUR. Veicot paju vērtību pārrēķinu no
latiem uz eiro, veidojas noapaļošanas starpība (100 pajas reiz 7,11 EUR ir 711,EUR).
Dome konstatē, ka veicot paju pārrēķināšanu no latiem uz eiro, radusies
vērtība 0,44 EUR apmērā, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās.
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi veikt papildus iemaksu 6,67 EUR apmērā un
iegādāties pašvaldības īpašumā vēl vienu paju, lai vērtība, ko nevar izteikt jaunās
kapitāla daļās, nebūtu jāieskaita sabiedrības rezervē.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības vai
nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
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Veikt papildus iemaksu 6,67 EUR apmērā uz iegādāties pašvaldības īpašumā vēl
vienu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime”, reģistrācijas Nr.
40003525960, paju.

13/26.
Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecelšanu.
2014. gada 10. oktobrī novada domē saņemts Rinalda Liepiņa, p.k. „dzēsts”,
dzīvojoša „dzēsts”, iesniegums (reģ.Nr.526), kurā viņš lūdz pieņemt darbā par Mālpils
novada domes Administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāju.
Pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Papildināt Administratīvo lietu komisijas sastāvu ar Rinaldu Liepiņu, pers. kods:
„dzēsts”, no 2014. gada 3. decembra.
2. Iecelt Rinaldu Liepiņu, pers. kods: „dzēsts”, par Mālpils novada administratīvo lietu
komisijas priekšsēdētāju no 2014. gada 3. decembra.

13/27.
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai L.Jansonei.
1. Izskatījusi Mālpils vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā Lilitas
Jansones 2014.gada 29.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto
direktores vietnieces amatu ar Siguldas Mākslas skolas „Baltais Flīģelis” deju
studijas „Sidrabiņš” vadītājas amatu un Amatas novada Nītaures kultūras nama deju
kolektīva vadītājas amatu un Amatas novada mūzikas un mākslas skolas
horeogrāfijas skolotājas amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome)
konstatēja:
1.1. Atbilstoši L.Jansones sniegtajai informācijai, viņa kopš 2014.gada 1. septembra
veic Mālpils vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus.
Mālpils vidusskola ir Mālpils novada domes izglītības iestāde. Darba laika
organizācija L.Jansonei 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 vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas
Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi.
1.2. Atbilstoši L.Jansones sniegtajai informācijai, viņa kopš 2011.gada 1.septembra
veic pedagoga pienākumus Siguldas Mākslas skolā ‘Baltais Flīģelis” deju studijā
Sidrabiņš”. Darba laika organizācija L.Jansonei noteikta saskaņā ar darba līgumu.
Saskaņā ar Likuma 4.pantu, pedagogs nav valsts amatpersona.
1.3. Atbilstoši L.Jansones sniegtajai informācijai, viņa kopš 2012.gada 1.oktobra veic
pedagoga pienākumus Amatas novada Nītaures kultūras namā. Darba laika
organizācija L.Jansonei noteikta saskaņā ar darba līgumu. Saskaņā ar Likuma
4.pantu, pedagogs nav valsts amatpersona.
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1.4. Atbilstoši L.Jansones sniegtajai informācijai, viņa kopš 2007.gada 1. septembra
veic pedagoga pienākumus Amatas novada Mūzikas un mākslas skolā. Darba laika
organizācija L.Jansonei noteikta saskaņā ar darba līgumu. Saskaņā ar Likuma
4.pantu, pedagogs nav valsts amatpersona.
2. Likuma 7.panta piektās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja
vietnieka amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja
vietniekam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar pedagoga,
zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu, 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 L.Jansonei savienot minētos
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. Minētais ir pamatots arī ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka Augstāka
iestāde vai amatpersona var pārņemt pakļautībā esošas iestādes vai pārvaldes
amatpersonas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē.
3.2. L.Jansones tiešais darba devējs Mālpils vidusskolā ir tās direktore, kura neiebilst
iepriekš minēto amatu savienošanai.
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 vidusskolas direktores vietnieces
audzināšanas darbā amata un pedagoga amata savienošanas iespējamību kā arī
uzklausot L.Jansones apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības,
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar
ētikas normām un nekaitēs viņas 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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons,
A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
1. Atļaut Lilitai Jansonei, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils vidusskolas
direktores vietnieces audzināšanas darbā amatu ar pedagoga amatu Siguldas
Mākslas skolā „Baltais Flīģelis”, ar pedagoga amatu Amatas novada Nītaures kultūras
namā un ar pedagoga amatu Amatas novada Mūzikas un mākslas skolā.
2. Ar Lēmumu iepazīstināt L.Jansoni un Mālpils vidusskolas direktori.
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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, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007.

13/28.
Par noteikumu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku
materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 836 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 27.punktu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, A. Apsītis, R. Jomerts, M. Ārente,
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ:
Saskaņot noteikumus „Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku
materiālās stimulēšanas kārtība” (pielikumā).

Sēdes vadītājs:
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Protokoliste:
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

02.12.2014.
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