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MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.12 
Mālpils novada Mālpilī      22.12.2015. 

 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 

 
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma sadali. 
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
6. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
9. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu. 

10. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu. 
11. Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā 

tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas”. 

12. Par Mālpils internātpamatskolas attīstības plāna 2016.-2021. gadam 
saskaņošanu. 

13. Par Mālpils internātpamatskolas akreditācijas iesnieguma un 
pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu. 

14. Par telpu nomu. 
15. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finansēšanu. 
16. Par projekta „Mūsu Bērns”  atbalstīšanu. 
17. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes 

deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums”. 

18. Par sadarbību ar Latvijas reģionālo televīziju. 
19. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Mālpils novada domes 2015. 

gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu. 

20. Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanu. 
21. Par pašvaldības automašīnas nodošanu individuālā lietošanā. 
22. Par garāžas vietas noteikšanu. 



 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
  
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti –  
 
Linards Ligeris, Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, 
Leontina Amerika, Solvita Strausa, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Nekustamo īpašumu speciāliste Agnese Hildebrante 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
Finansiste Daina Sila 
 
Nav ieradušies deputāti – Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ. 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
23. Par adreses piešķiršanu. 
 
 
  



12/1. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 3. decembrī reģistrēts (reģ.Nr.628) 

SIA RTRK pilnvarotās personas SIA “Novadmērnieks” iesniegums, kurā lūdz 
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ķiberes”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 004 0004, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem: 8074 004 0004 un 8074 004 0005 sadalei, kuru izstrādājusi 
sertificēta zemes ierīkotāja Māra Marhele (sertifikāta sērija BA Nr.356). 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2011. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 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” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ķiberes”, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0004, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem: 8074 004 0004 un 8074 004 0005 sadalei, kuru izstrādājusi 
sertificēta zemes ierīkotāja Māra Marhele (sertifikāta sērija BA Nr.356). 
2. Projektētajām zemes vienībām Nr.1 – 31.2 ha platībā un Nr. 5 - 7.3 ha 
platībā, viena nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt nosaukumu 
“Mežķiberes”, Mālpils novads.  
3. Projektētajām zemes vienībām Nr. 3 – 12.0 ha platībā un Nr.4 – 5.3 ha 
platībā, viena nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt nosaukumu 
“Laukķiberes”, Mālpils novads.  
4. Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 – 5.0 ha platībā saglabāt adresi 
“Ķiberes”, Mālpils novads, LV-2152. 
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus projektētajām zemes 
vienībām: 
      5.1. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(NĪLM kods 0201) projektētajām zemes vienībām - Nr.1, Nr.5. 
      5.2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101) - projektētajām zemes vienībām - Nr.2, Nr.3, Nr.4.  

 
12/2. 

Par zemes nomas līguma  izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 4. oktobrī (reģ. Nr.633) saņemts L.D., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma Nr. 44/13 izbeigšanu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252 daļu ar platību 0.05 ha.  
 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, un saskaņā ar nomas līguma Nr.44/13 
7.2 punkta otro daļu, kurā teikts, ka līgumu var pārtraukt pirmstermiņa pēc 
abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 44/13 ar L.D. par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0252, ar kopplatību 4.19 
ha, daļas ar platību 0.05 ha nomu ar 2015. gada 31. decembri. 
 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 16. decembrī (reģ. Nr.650) saņemts  J.A., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma Nr. 81/13 izbeigšanu, par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, 
Mālpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, 
daļas ar platību 0.01 ha, nomu.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, un saskaņā ar nomas līguma Nr.81/13 
7.2 punkta otro daļu, kurā teikts, ka līgumu var pārtraukt pirmstermiņa pēc 
abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 81/13 ar J.A. par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads kadastra Nr. 
8074 003 0910, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, ar 
kopplatību 6.5017 ha, daļas ar platību 0.01 ha, nomu ar 2015. gada 31. 
decembri. 

 
 
 

12/3. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1.Mālpils novada domē 2015. gada 4. oktobrī (reģ. Nr.634) saņemts L.D., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma kadastra Nr.8074 003 0910, “Rūpniecības iela 
9”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0902, kopplatību 10.22 ha, daļas ar platību 0.01 ha nomu, mazdārziņa 
ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”, 

 



Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.D. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.8074 003 0910, “ Rūpniecības iela 9”, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, kopplatība 
10.22 ha, daļas ar platību 0.01 ha, nomu. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 14. decembrī (reģ. Nr.644) saņemts 
G.V.J., p.k. “dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par 
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0864, 
“Sniedzes iela 3”,Mālpils, Mālpils novads, par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0864, kopplatību 0.1722 ha, ½ daļas nomu, uz kuras 
atrodas viņai piederošās būves. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašumu 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  
25. panta (4) punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G.V.J., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0864, “Sniedzes iela 3”, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 
0864, kopplatība 0.1722 ha, ½ daļas nomu. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 14. decembrī (reģ. Nr.642) saņemts I.J., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par 
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0811, 
“Jaunčušļi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
006 0293, kopplatība 0.47 ha, nomu, uz kuras atrodas viņa lietošanā esošais  
mājīpašums. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.J., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8074 003 0811, “Jaunčušļi”, 
Mālpils novads,  zemes vienības, kadastra apzīmējums 8074 006 0293, 
kopplatība 0.47 ha, nomu. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 



 
 

12/4. 
Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 1. decembrī saņemts (reģ.Nr.623) J.Č., 
personas kods: “dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, Sidgunda, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0184, 
kopplatība 8.40 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8074 005 0184, ar platību 5.10 ha, un  8074 005 0185, ar 
platību 3.3 ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.327 uz J.Č. vārda, atdalot  zemes gabalu ar aptuveno platību 
3.8 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Nekustamais īpašums nav 
apgrūtināts ar kredītsaistībām. 
 
Pamatojoties uz 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra  
likumu „Zemes ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  
1.1. Atļaut sadalīt J.Č., personas kods: “dzēsts”, deklarētā adrese: “dzēsts”, 
piederošā nekustamā īpašuma “dzēsts”, kopplatība 8.40 ha, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0184, ar platību 5.10 ha, atdalot 
zemesgabalu ar aptuveno platību 3.8 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
1.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 21. decembrī saņemts (reģ. Nr.655) L.K., 

personas kods: “dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu „dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0114, kopplatība 

37.40 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 

8074 001 0114, ar platību 28.60 ha, un 8074 001 0115, platība 8.80 ha, par 

kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.340 

uz L.K. vārda, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 26.6 ha, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar 

kredītsaistībām. 

Pamatojoties uz 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra 

likumu „Zemes ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu, 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Atļaut sadalīt L.K., personas kods: “dzēsts”, deklarētā adrese: “dzēsts”, 
piederošā nekustamā īpašuma „dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
001 0114, kopplatība 37.40 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 
001 0114, ar platību 28,6 ha, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 26,6 
ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 



2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
 

12/5. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2015. gada 21. decembrī saņemts (reģ. Nr.648) I.V.D., 
personas kods: “dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz mainīt nekustamā 
īpašuma “dzēsts”, kadastra Nr. 8074 003 0386, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0386, platību 0.3836 ha, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, atbilstoši pašreizējai izmantošanai. 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 28. punktu, saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2024.gadam Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
sestās daļas 5. punkta 2. un 3.  apakšpunktiem, 

Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Mainīt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0386, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0386, platību 0.3836 ha, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, nosakot dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

1) individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0.1200 ha, 
2) pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) 

– 0.2636 ha. 
 
 

12/6. 
Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 25.11.2015. lēmumu Nr. 11/18, šī gada 
10. decembrī ir notikusi vietējo uzņēmēju sanāksme jautājumā par 
pašvaldības grants autoceļiem, ko būtu nepieciešams pārbūvēt Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta 
„Pašvaldības autoceļu pārbūve Mālpils novada teritorijā" ietvaros. 
 Sanāksmē visi interesenti uzklausīja Mālpils novada domes pārstāvju 
priekšlikumus par tiem grants ceļiem, ko būtu nepieciešams pārbūvēt – 
Rūpniecības iela, Lejciema iela, Tehnikums – Tīnes iela, Upmalas, Piena iela 
un Rikteres iela (gadījumā, ja neiegūs ERAF finansējumu). Sanāksmes 
dalībnieki iebilda pret Rūpniecības ielas pārbūvi un piekrita par pārējām ielām 
un ceļiem. Viens uzņēmējs ierosināja rekonstruēt arī ceļu Žučkas–Ābelītes, 
kas esot sliktā tehniskā stāvoklī. 
 Savstarpēji saskaņoto ceļu un ielu saraksts ir sekojošs: 

1. Lejciema iela, Tehnikums – Tīnes iela, Upmalas C16 (3,14 km), 



2. Piena iela C28 (0,75 km), 
3. Rikteres iela (gadījumā, ja neiegūst ERAF finansējumu). 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Pilnvarot domes priekšsēdētāju ar rīkojumu noteikt darba grupas 
sastāvu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Mālpils novada teritorijā" 
realizācijai. 

2. Izpildinstitūcijai sagatavot projekta pieteikumus un izstrādāt 
pārbūvējamo ceļu tehniskos projektus. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes 
izpilddirektoram Agrim Bukovskim. 

 
 

12/7. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

2015.gada 30.novembrī Mālpils novada domē ar Nr.619 reģistrēts   O.J. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A.T. deklarēto dzīvesvietu adresē:  
“dzēsts”. Iesniegumā norādīts, ka A. T. dzīvoklī iepriekš norādītajā adresē no 
2003.gada augusta pēc vienošanās dzīvojusi uz laiku - nepilnu gadu un kopš 
2004.gada tur vairs nedzīvo un nav saņēmusi O.J. piekrišanu turpināt 
dzīvošanu. 

Konstatēts sekojošais. Iesnieguma iesniedzējas O. J. īpašuma tiesības 
Zemesgrāmatā uz dzīvokli adresē: “dzēsts”, nav nostiprinātas, bet dzīvoklis ir 
viņas tiesiskajā valdījumā saskaņā ar mantojuma apliecību. A.T. šajā dzīvoklī 
savu adresi deklarējusi 2003.gada 8.augustā. 08.12.2015. A.T. uz deklarēto 
adresi nosūtīta informācija par plānoto O. J. iesnieguma izskatīšanu   sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g.  16.decembrī  un novada 
domes sēdē š.g.22.decembrī. Vēstulē izteikts aicinājums 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” 

 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. 
 
Ņemot vērā O.J. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
Anulēt ziņas par A.T., 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.  

 
 

12/8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Mālpils novada domē saņemti iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu: 
1) no otrās grupas invalīda  A.Ā., deklarētā dzīvesvietas adrese:  “dzēsts”, 
saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu par  nekustamo īpašumu „dzēsts”, kurš  netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā,    24.11.2015. iesniegums ar reģ.Nr.610, kuram 
pievienota  VDEĀK izziņas kopija,  no kuras redzams, ka invaliditāte piešķirta  
uz laiku  no  15.10.2015. līdz  14.10.2017.  
2) no otrās grupas invalīdes  M.B. saņemts iesniegums par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu    par viņai piederošo dzīvokļa 
īpašumu adresē: “dzēsts”.     07.12.2015. iesniegums ar reģ.Nr.636, kuram 
pievienota  M.Bi. invalīda apliecības kopija, apliecības Nr. 1182615, derīguma 
termiņš no 13.11.2015. līdz 18.10.2020. Saskaņā ar Mālpils novada 
pašvaldības aģentūras  “Mālpils sociālais dienests” rīcībā esošo informāciju 
otrās grupas invaliditāte M.B. bija noteikta arī uz laiku  no 26.10.2010. līdz 
25.10.2015. un laikā no 01.01.2015. līdz 31.05.2015. viņai bija piešķirts 
trūcīgas personas statuss, līdz ar to 2015.gadā 5 mēnešus (līdz 31.05.2015.) 
piemērots nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90 % apmērā saskaņā 
ar likumu  “Par nekustamā īpašuma nodokli”. 
3) no politiski represētās personas N.K. saņemts iesniegums nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu par nekustamā īpašuma „dzēsts”   
1/2 domājamo daļu  un nekustamā īpašuma “dzēsts” meža zemi u.c, zemi, 
kas nav izmantojama lauksaimniecībā,  01.12.2015. iesniegums ar 
reģ.Nr.624.  
4) Dome uzklausīja nodokļu administratores M.N. sniegto informāciju, ka 
saimnieciskā darbībā netiek izmantota nekustamā īpašuma „dzēsts” zeme un 
dzīvojamā māja, kas pieder politiski represētai personai B.G., kura uzturas PA 
„Mālpils sociālais dienests” aprūpes centrā. 
 

 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. 
            LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta  otrā daļā  
noteikts, ka 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. 
 
1. Pamatojoties uz  Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprināto 
Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu” 1.1.2. punktu: “fiziskās personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir 
Mālpils novadā”, Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLĒMA: 
 
1.1. Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A.Ā., personas kods 
dzēsts, deklarētā dzīvesvietas adrese:  “dzēsts”, LV-1084, par nekustamo 
īpašumu “dzēsts”. 
 
2. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26.janvārī apstiprināto 
Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu” 2.2.1. punktu, Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris,  
A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  otrās 
grupas invalīdei  M.B., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas 
adrese: “dzēsts”,  par  dzīvokļa īpašumu “dzēsts”   2015.gadā  laika periodā 
no  jūnija līdz decembrim un 2016.gadā. 
 
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro 
daļu, Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
3.1. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  50% 
apmērā politiski represētajai personai N.K., personas kods  “dzēsts”, 
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”,  par nekustamā īpašuma „dzēsts”    1/2 
domājamo daļu un   par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi 8,0 ha platībā. 
 
3.2. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% 
apmērā politiski represētajai personai B.G., personas kods “dzēsts”,  
deklarētā dzīvesvieta  „dzēsts”, par  nekustamo īpašumu „dzēsts”.    

 
 

12/9. 
Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 



Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu””. 

 
12/10. 

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:A. Lielmežam 
 

Mālpils novada domē saņemta Rīgas plānošanas reģiona 7. decembra 
vēstule Nr. Nos-4/110, kurā aicina, pamatojoties uz 2015.gada 16.jūnija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 „Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas 
noteikumiem un Labklājības Ministrijas 2015.gada 15.jūlijā apstiprināto 
Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam (turpmāk 
- rīcības plāns), Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošās pašvaldības 
veidot Deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) vadības grupas. 

Rīcības plāns nosaka, ka DI vadības grupas sastāvs ir atkarīgs no 
pašvaldības lieluma un potenciālo klientu skaita. Pašvaldības DI vadības 
grupa veic šādas funkcijas: 

1) sagatavo un sniedz plānošanas reģionam informāciju par 
infrastruktūras objektiem, pašvaldībā esošajiem un plānotajiem 
pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem;  

2) nodrošina DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu plānošanā un sniegšanā;  

3) organizē jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi;  
4) organizē pakalpojumu sniegšanu atbilstoši reģiona DI plānam; 
5) pārrauga klientu sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas 

procesa īstenošanu pašvaldības līmenī;  
6) veicina vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, 

informējot par to vajadzībām un iespējām, un iesaistot mērķa 
grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs;  

7) sadarbojas ar reģiona DI vadības grupu. 
 2015. gada 13. augustā Saulkrastos Rīgas plānošanas reģions 

organizēja semināru „Deinstitucionalizācija Rīgas plānošanas reģionā - 
plānošana un uzsākšana”, kurā piedalījās pašvaldību deleģētie pārstāvji. 
Balstoties uz semināra darba grupā apspriesto un nolemto, pašvaldības DI 
vadības grupā rekomendē iekļaut: sociālā dienesta vadītāju, pašvaldības 
vadības pārstāvi, sociālo lietu komitejas pārstāvi, attīstības speciālistu, 
bāriņtiesas priekšsēdētāju, valsts sociālās aprūpes centra vai bērnu sociālās 
aprūpes centra pārstāvjus, pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus (NVO), mērķa 
grupas pārstāvjus (NVO), kā arī, saskaņā ar apspriežamo jautājumu loku, 
pieaicināt veselības un izglītības nodaļu pārstāvjus.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Izveidot pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupu sekojošā sastāvā: 
 

1. PA Mālpils sociālais dienests direktore Olga Volosatova; 



2. Bāriņtiesas locekle Anita Vīksne; 
3. Sociālā darbiniece Kristīne Draveniece; 
4. NVO pārstāve Lūcija Vaivare; 
5. Domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja Leontina Amerika. 
 
 

12/11. 
Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā 

tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas”. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: L. Amerikai 

 
Mālpils novada domē 16.12.2015. saņemts pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” vadītājas Maldas Čelnovas iesniegums Nr.29 (reģ.Nr.651) par 
grozījumiem PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils 
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes 
piemaksas un prēmijas” un šo grozījumu saskaņošanu. Minētajos noteikumos 
ir veikti sekojoši grozījumi 1.nodaļas 1.4.punktā. 
 1.4. punkts izteikts jaunā redakcijā: Piemaksu par darba kvalitāti 
nosaka vienu līdz divas reizes gadā. Piemaksas apmērs pedagogam gada 
laikā nedrīkst pārsniegt 100% no tarificētās mēnešalgas. 
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 836 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas” 
grozījumus (Lieta 3-03.1). 

 
12/12. 

Par Mālpils internātpamatskolas attīstības plāna 2016.-2021. gadam 
saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: L. Amerikai  

 
Mālpils novada domē 15.12.2015. saņemts Mālpils internātpamatskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2.-01/22 (reģ.Nr.645) par 
attīstības plāna 2016.-2021.gadam saskaņošanu. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Saskaņot Mālpils internātpamatskolas attīstības plānu 2016.-2021. gadam 
(pielikumā). 
 



12/13. 
Par Mālpils internātpamatskolas akreditācijas iesnieguma un 

pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 15.12.2015. saņemts Mālpils internātpamatskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2.-01/22 (reģ.Nr.645) par 
akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu. 
 Pamatojoties uz 2010. gada 14. septembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 852 “Kārtība kādā akreditē vispārējās un profesionālās 
izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” otrās 
nodaļas 3.punkta 3.1. un 3.2. apakšpunktiem,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas akreditācijas iesniegumu 
(pielikumā). 

2. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu 
(pielikumā). 
 

 
12/14. 

Par telpu nomu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds:A. Lielmežam 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 7. oktobrī saņemts Latvijas anonīmo 
alkoholiķu biedrības “Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība” (turpmāk tekstā 
Biedrība) iesniegums par telpu nomu 2016. gada konferencei. 

Biedrība ir Latvijas Anonīmo Alkoholiķu (AA) organizatoriskā struktūra. 
Atbilstoši Biedrības statūtiem, reizi gadā Biedrības Dienests organizē Latvijas 
AA divu dienu konferenci.  Biedrība lūdz izstrādāt cenu piedāvājumu 
pasākuma norises vajadzībām Mālpils Profesionālās vidusskolas telpās. Būtu 
nepieciešama Mālpils Profesionālās vidusskolas aktu zāle un trīs līdz piecu 
klašu telpas, kā arī 80-100 guļvietas AA grupu pārstāvjiem. Paredzamais 
pasākuma norises laiks – 2016. gada 26.-27. marts. Biedrība lūdz atlaidi telpu 
nomas maksai, jo biedrības finanšu resursi ir ierobežoti un biedrība nav 
komercorganizācija.  Pasākuma norise Mālpilī varētu radīt papildus interesi 
par AA piedāvāto atveseļošanās programmu. Biedrība ir gatava pirms 
Konferences sarīkot informatīvu sapulci novada sociālajā dienestā gan tā 
darbiniekiem, gan cilvēkiem, kuri uzskata, ka AA varētu viņiem palīdzēt 
atveseļoties no alkoholisma.  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
Piešķirt 30% atlaidi Latvijas AA biedrībai “Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība” 
Mālpils Profesionālās vidusskolas aktu zāles un trīs līdz piecu klašu telpu 
nomai Latvijas AA divu dienu konferences rīkošanai 2016. gada 26.-27.martā. 

 
 



12/15. 
Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finansēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 16.12.2015. saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktores p.i Lilitas Jomertes iesniegums (reģ.Nr.649) par interešu izglītības 
programmu “Futbola pamatu apgūšana” (1.-4.kl.) un “Futbola pamatu 
apgūšana” (5.-8.kl. un 9.-12.kl.) saskaņošanu un finansējuma piešķiršanu. 
Minētās programmas plānots realizēt 2015./2016.mācību gada 2.semestrī.  
 Interešu izglītības programmas “Futbola pamatu apgūšana” (1.-4.kl.) 
vadītājs ir Edgars Klibuss, programmas apjoms – 5 stundas nedēļā. Lai 
realizētu minēto programmu nepieciešams finansējums 953,40 EUR apmērā 
janvāra - augusta mēnešiem (119,18 EUR/mēnesī) pedagoga darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 Interešu izglītības programmas “Futbola pamatu apgūšana” (5.-8.kl. un 
9.-12.kl.) vadītājs ir Thiago Bomfim Oliveira de Silva, programmas apjoms – 8 
stundas nedēļā. Lai realizētu minēto programmu nepieciešams finansējums 
1525,45 EUR apmērā janvāra - augusta mēnešiem (190,68 EUR/mēnesī) 
pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām. 
Pamatojoties uz 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  

1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu 
“Futbola pamatu apgūšana” 1.-4. klašu izglītojamiem (pielikumā). 

2. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu 
“Futbola pamatu apgūšana” 5.-8. klašu un 9.-12. klašu izglītojamiem 
(pielikumā). 

3. Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktores p.i., plānojot izglītības 
iestādes budžetu 2016. gadam, paredzēt izdevumus 2478.85 EUR 
apmērā saskaņoto interešu izglītības programmu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  

 
12/16. 

Par projekta „Mūsu Bērns”  atbalstīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Mālpils novada dome šī gada 26.novembrī saņēma SIA „West 
Solutions” vēstuli ar aicinājumu turpināt sadarbību un piešķirt līdzfinansējumu 
projekta „Mūsu  Bērns” realizācijai 2016.gadā. 
 Mālpils pašvaldība jau četrus gadus veiksmīgi sadarbojas ar kompāniju 
"West Solutions", kā rezultātā katrai ģimenei, kura reģistrē jaundzimušo 
bērniņu Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā, tiek dāvināta grāmata "Mūsu 
bērns".  

Grāmata "Mūsu bērns" ir kā maza enciklopēdija, kurā iekļautie padomi 
un ieteikumi, kas atvieglo vecāku ikdienu mazuļu audzināšanā, kopšanā, 
ārstēšanā, uztura izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā. Tā vienlaikus 
ir arī kā skaista atmiņu klade gan vecākiem, gan bērniem. 



Dzimtsarakstu nodaļa un vecāki grāmatu vērtē atzinīgi un uzskata, ka 
projekts ir atbalstāms. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu  un 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Turpināt sadarbību ar SIA „West Solutions”, reģ. Nr. LV40103417136, un  
atbalstīt labdarības projektu „Mūsu Bērns” ar līdzfinansējumu EUR 2.13 (divi 
eiro, 13 centi) par eksemplāru, kas tiks piegādāti Mālpils novada 
dzimtsarakstu nodaļai. (30 gab.) 

 
 

12/17. 
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes 

deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums”. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
Izskatot sagatavoto „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumus, 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,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 
 
1. 1.9. punktā aizstāt skaitli „70%” ar  skatli „55%”. 
2. 2.2.punktā aizstāt skaitli „1941” ar skaitli „2073”. 
3. 2.4.punktā aizstāt skaitli „1525” ar skaitli „1630”. 
4. 3.2.1. punktā aizstāt skaitli „7,28” ar skaitli „7,78”. 
5. 3.2.2. punktā aizstāt skaitli „4,27” ar skaitli „4,56”. 
6. Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 šādā redakcijā: 

 
DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2016.GADĀ 

Mēnešalgu grupai 1.-9. un 14. 
 

Mēnešalgu grupa 
Palielinājums no esošās 

amatalgas 

14 4% 

9 6% 

8 7% 

7 7% 



6 7% 

5 7% 

4 7% 

3 7% 

2 5% 

1 2,77% 

 
DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2016.GADĀ 

Mēnešalgu grupai 10.-13. 

Esošā mēnešalga procentuāli no 
maksimāli iespējamās 

Palielinājums no esošās 
amatalgas 

60% -75% 4% 

76%-80% 3,5% 

81% - 85% 3% 

86%-90% 2,5% 

91%-95% 2% 

96% - 100% 1,5% 

 
7. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

 
 

 
12/18. 

Par sadarbību ar Latvijas reģionālo televīziju. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Mālpils novada domē 02.12.2015. saņemts SIA Latgales Reģionālās 

televīzija (LRT) sadarbības piedāvājums Mālpils novada domei 2016. gadā.  
Izmantojot LRT izstrādāto produktu “Latvijas reģionālā televīzija” 

pašvaldībai ir iespēja sniegt sabiedrībai nepieciešamo informāciju, 
nepastarpināti skaidrojot dažādus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. 
Regulārs novada jaunumu atspoguļojums televīzijā ļauj nodrošināt, ka 
sabiedrība aktuālo informāciju saņem uzskatāmā, viegli uztveramā un 
nesagrozītā veidā. Tādējādi tiek veicināts dialogs starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību, tās vadītājiem.  

LRT ir vairāk kā 22 gadu pieredze informatīvo stāstu, reportāžu un 
raidījumu veidošanā, kā arī ir izveidota veiksmīga sadarbība ar 
populārākajiem nacionālajiem televīzijas kanāliem Latvijā”TV24 Rīga, kas 
nodrošina, ka novada aktualitātes un informācija par pašvaldības ieguldījumu 
tās attīstībā sasniedz auditoriju ne tikai vietējā, bet arī valsts mērogā. 
Ar 04.01.2016. LRT filmētie un montētie videostāsti, raidījumi tiek pārraidīti 
nacionālajā apraidē televīzijas kanālā “TV24 RĪGA” raidījumos: 

 “PIECI NOVADI LATVIJĀ” TV24 Rīga darba dienās pulksten 6:00 un 
7:00 (26 min.) 

 “Nedēļa novados” Kopsavilkums TV24 Rīga svētdienās pulksten 8:30; 



 “PIECI NOVADI LATVIJĀ” TV24 Rīga sestdienās pulksten 8:30, ar 
atkārtojumu pirmdienās pulksten 6:00; 7:00 (ar studijas viesi 26 min.) 

LRT veidotie audiovizuālie materiāli pēc pārraidīšanas televīzijas ēterā ir 
pieejami  HD formātā portālā www.tv24play.lv, televīzijas mājaslapā 
www.lrtv.lv, kā arī kanālā www.youtube.com, kas sniedz iespēju pašvaldībai 
visus sagatavotos audiovizuālos materiālus ievietot savā mājas lapā un citās 
saitēs, izmantot prezentācijās un pasākumos. 
LRT izveidotais projekts “LATVIJAS REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA” paredz par 
kopējo summu 173.03 EUR mēnesī ar PVN  izpildīt sekojošus darba 
uzdevumus: 
filmēt, montēt 1 videostāstu mēnesī pārraidīšanai augstāk minētajos TV 
kanālos.  
Domes sadarbība ar LRT 2015. gadā  ir bijusi veiksmīga, cena 2016. gadā 
netiek paaugstināta. 
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punktu,  
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Slēgt līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”, Reģ. Nr. 42403004703, 
juridiskā adrese: 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV- 4601, par piedāvāto 
sadarbības projektu.  
2. Finansējumu 173.03 EUR mēnesī ar PVN paredzēt Mālpils novada domes 
2016. gada pārvaldes budžetā. 

 
12/19. 

Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Mālpils novada domes 2015. 
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 

domes budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu. 

Ziņo: D. Sila  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam, L. Amerikai, S. Strausai 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 8 balsīm 
“par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2015.gadam”. 

 
12/20. 

Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

 Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2015.gada 
14.decembrī saņēma zemnieku saimniecības „Bērzi”, reģ.Nr.40101002700 
iesniegums ar lūgumu saskaņot ZS “Bērzi” tiesiskās aizsardzības procesa 
pasākumu plānu. 
 Iepazīstoties ar augstāk minēto pasākumu plānu, Pašvaldība konstatē, 
ka tas ir atbalstāms un saskaņojams. 

http://www.tv24play.lv/
http://www.lrtv.lv/
http://www.youtube.com/


 Ievērojot teikto un vadoties no Maksātnespējas likuma 40.panta pirmās 
daļas, 42.panta pirmās daļas, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Saskaņot zemnieku saimniecības „Bērzi”, reģistrācijas Nr.40101002700 
tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. 
2. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru Agri Bukovski parakstīt 
kreditora piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai. 

 
12/21. 

Par pašvaldības automašīnas nodošanu individuālā lietošanā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Pamatojoties uz 2011.gada noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā Mālpils 
novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu 
un finanšu resursus” 2.5.1. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības īpašumā un 
valdījumā esošos transportlīdzekļus amatpersonām un darbiniekiem 
individuālā lietošanā piešķir ar domes lēmumu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), un vienam deputātam - 
A.Lielmežam, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties,  NOLĒMA: 

 
 Piešķirt Domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam individuālā 
lietošanā automašīnu VW GOLF, reģ. Nr. JR 2709. 

 
12/22. 

Par garāžas vietas noteikšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Ievērojot to, ka domes priekšsēdētāja darba pienākumi ir saistīti ar 

nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba 
pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams 
nodrošināt īpašas steidzamības kārtībā, arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas 
situācijas un to sekas, 

pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.2 panta ceturtās daļas 1. punktu un  
2011.gada noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 
2.5.2. punktu - transportlīdzekļiem, kas nodoti individuālā lietošanā, ar domes 
lēmumu tiek noteikta stāvvieta (garāžas vieta), kur transportlīdzeklis tiek 
novietots ārpus noteiktā darba laika vai amata pienākumu izpildes, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), un vienam deputātam - 
A.Lielmežam, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties,  NOLĒMA: 

 



Noteikt pašvaldības automašīnai VW GOLF, reģ. Nr. JR 2709, garāžas vietu 
Ozolu iela 9, Mālpils, Mālpils novads. 

 
12/23. 

Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: T. Deņisova 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam, S. Strausai 
 
Izvērtējot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejas Rudiņi”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 001 0523, (īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas 
Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000496605 2010. gada 20. 
oktobrī uz pašvaldības vārda) sastāvoša no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0512, platību 2.44 ha datus tika konstatēts, ka uz 
zemes vienības esošajai būvei (nosaukums kūts) ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0078 003 adresi “Salas Rudiņi”, kura ir pašvaldības bilancē, bet par 
kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, nepieciešams mainīt 
adresi. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 2015. gada  
8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  
2. punkta astoto daļu un 2.punkta devīto daļu, 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (L. Ligeris, A. Apsītis, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0078 003 adresi, nosakot 
(vienotu zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8074 001 0152 un būvei ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0078 003) -  “Lejas Rudiņi”, Mālpils novads, 
LV – 2152. 
 
 
Sēdes vadītāja: 
Domes priekšsēdētāja vietniece     S. Strausa  
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S.Ozola 
 
30.12.2015. 


