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MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.6 
 

Mālpils novada Mālpilī      25.06.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

3. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

5. Par adreses likvidēšanu. 

6. Par Mālpils novada domes 2015. gada 27. maija lēmuma Nr.5/2 „Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu. 

7. Par Mālpils novada domes 2015. gada 27. maija lēmuma Nr. 5/6 „Par 

privatizācijas pabeigšanu” precizēšanu. 

8. Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 

9. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklī. 

10. Par galvojuma sniegšanu PSIA „Norma K”. 

11. Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu. 

12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”. 

13. Pār Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles darbības 

pārtraukšanu. 

14. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un pedagoga 

apbalvošanu. 

15. Par mākslinieku biedrības „Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 

16. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma 

izskatīšanu. 

17. Par grozījumu veikšanu noteikumos „Par reprezentācijas izdevumu 

uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 

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, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
Nav ieradušies deputāti –  
Andris Apsītis – pamatdarba dēļ, 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ. 
 
Administrācijas darbinieki –  

 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Nodokļu administratore – iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande; 
PSIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps; 
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva (1. -13. jaut.); 
Mālpils novada vidusskolas direktores vietniece Lilita Jomerte (1. -13. jaut.); 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis; 
Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Līvija Mukāne – 19. jaut.; 
Izglītības speciāliste Anita Sārna  (13.-14. jaut.); 
Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles vadītāja Ligita Odziņa - (13. 
jaut.); 
Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles vadītāja Māra Gaile – Dišereite 
(13. jaut.). 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas, domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Izglītības iestāžu izlaidumi; 

 ES Reģionu komiteju pasākumi: Reģionu komitejas 112. plenārā 
sesija, decentralizācijai veltīta sanāksme, NAT sanāksme – seminārs; 

 Saeima par nodokļu progresivitāti; 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē, kas veltīta 
izglītības problēmām; 

 Tikšanās ar Rīgas Domes labklājības departamenta vadību par 
sociālās palīdzības jautājumiem; 

 Tikšanās ar J. Pudeli par atbalstu ceļotājiem uz Pitas salu; 

 Sanāksme par piedalīšanos forumā „Sociālā partnerība un sinerģija 
jaunu risinājumu meklējumos”; 

 Nosūtīta vēstule Valsts ieņēmumu dienestam par PVN piemērošanu 
lietota autobusa iegādei. 

Deputāte S. Strausa ziņo, ka piedalījusies izglītības iestāžu izlaidumos.  
 
Deputāte M. Ārente ziņo, ka piedalījusies pašvaldību sadraudzības projekta 
"DANČI PILĪ 2015" pasākumā Jaunpilī, Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
aizstāvēti diplomdarbi. 
 
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka ar brīvprātīgo palīdzību ir atjaunota BMX 
trase. 
 



Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka ir sakārtoti vairāki grants  ceļu posmi, 
veikta ceļu pretputekļu apstrāde, pabeigts siltumtrašu nomaiņas projekts, 
veikts iepirkums parka meliorācijai, piedalījies Latvijas izpilddirektoru 
asociācijas rīkotajā ārvalstu izpilddirektoru delegācijas uzņemšanā. 

 
 

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt 
izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
  
19. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas 
stratēģijas saskaņošanu. 
  



 
 

 
6/1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

 
2015. gada 13. februārī Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa, 

pamatojoties uz 2015. gada 2. februāra aktu par A.T. mantojuma lietas 
izbeigšanu (akta Nr.389) Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.194 
par nekustamo īpašumu “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra numurs 8074 005 
0099, izdarījusi atzīmi – nekustamais īpašums ir bezmantinieku manta un 
piekritīga valstij. A.T. mirusi 2011.gada 20.decembrī un 2012.gada 29.martā 
notāre Lūcija Kreile izsludinājusi pieteikšanos uz mantojumu. A.T. nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds uz 29.03.2012. bija 36.50 EUR, bet pēc stāvokļa uz 
11.06.2015. nodokļa parāds kopā ar nokavējuma naudu ir 402.17 EUR.  
   LR likuma ”Par nodokļiem un nodevām” : 

 25.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka fiziskajai personai – 
nodokļa maksātajam – viņa nāves gadījumā dzēš nodokļu parādus, kā 
arī nokavējuma naudas un soda naudas, ja tos nav iespējams piedzīt 
no mantiniekiem;   

 25.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā  noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

 

Ņemot vērā, ka Mālpils novada nekustamais īpašums “dzēsts” ir 
bezmantinieku manta un piekritīga valstij, un, pamatojoties uz LR likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Dzēst A.T. aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parādu    404.16 EUR 
kopsummā pēc stāvokļa uz 25.06.2015., tai skaitā, nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparāds   287.92 EUR un nokavējuma nauda   116.24 EUR, par 
Mālpils novada nekustamo īpašumu “dzēsts”. 

 
 

6/2.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 3. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.306) L.O. 
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "dzēsts", 
Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0506, kopējā platība 3.9848 
ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām, atdalot zemes vienības: 1) ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0372 un platību 2.2 ha,  
2) ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0094 un platību 1.6 ha, par kuru 
īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 552 uz 
L.O. vārda. Īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. 
 

Pamatojoties uz 1997. gada 27. novembra LR likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2002. gada 27. augusta Ministru 



kabineta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006. gada 14. 
septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. gada 20. jūnija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atļaut sadalīt L.O., personas kods „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 003 0506: 
1.1 atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0372, ar platību 
2.2 ha: 
1.1.1 piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “Lejasāpšas”, 
1.1.2. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0372 ar 
platību 2.2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201); 
 
1.2.atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0094, platību 1.6 
ha: 
1.2.1. piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “Jaunkārkli ”  
2.2. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0094, platību 
1.6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - (NĪLM kods - 0101). 

 
 

6/3.  
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 2. jūnijā (reģ. Nr.302) saņemts A.Z. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8074 003 0250, adrese “Tehnikuma 
Mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0252, kopplatība 4.19 ha, daļas ar platību 0.12 ha nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1 Slēgt zemes nomas līgumu ar A.Z. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0250, adrese “Tehnikuma Mazdārziņi”, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 
0252, kopplatība 4.19 ha, daļas ar platību 0.12 ha nomu.  
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 9. jūnijā (reģ. Nr.313) saņemts  
Ē.C. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0910, adrese 
Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0902, kopplatība 6.5017 ha, daļas ar platību 0.01 ha 
nomu mazdārziņa ierīkošanai. 



 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā  nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0910, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, 
Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, 
kopplatība 6.5017 ha, daļas ar platību 0.01 ha nomu ar Ē.C. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 

 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 15. jūnijā (reģ. Nr.325) saņemts  
J.M. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0250, adrese 
“Tehnikuma Mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējums 8074 003 0252, kopplatība 4.19 ha, daļas ar platību 0.07 ha 
nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0250, adrese “Tehnikuma Mazdārziņi”, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8074 003 
0252, kopplatība 4.19 ha, daļas ar platību 0.07 ha nomu ar J.M. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
4. Mālpils novada domē 2015. gada 16. jūnijā (Reģ. Nr.327) saņemts  
M.F. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 001 0159, “Kalējbūņas”, 
Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0159, 
kopplatība 0.3 ha nomu, uz kura atrodas mājīpašums, kuru M.F. ir ieguvusi no 
agrofirmas “Mālpils ”, atbilstoši 1989. gada 6. decembra pirkuma pārdevuma 
līgumam. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr.8074 001 0159, “Kalējbūņas”, Mālpils novads, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0159, kopplatību 0.3 ha nomu ar 
M.F. 
4.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 
 

6/4.  
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
1. Izvērtējot Mālpils novada nekustamo īpašumu kadastra datus, tika 
konstatēts, ka: 



1) nekustamā īpašuma Pils iela 8B, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatību 0.1385 ha, noteiktais 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst Mālpils novada 2013. gada 
29. maijā apstiprinātajam Mālpils novada teritorijas plānojumam, dotā zemes 
vienība atrodas sabiedriskās apbūves teritorijā; 
2) Nekustamā īpašuma Kalnmārtiņi, kadastra Nr.8074 003 0439, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0439, platību 6.60 ha, kura 
atbilstoši kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētajiem zemes robežu 
plāniem ir meža zeme, neatbilst noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Nekustamā īpašuma Pils iela 8B, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatību 0.1385 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūves zeme (NĪLM kods - 0900). 
1.2. Nekustamā īpašuma Kalnmārtiņi, kadastra Nr.8074 003 0439, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0439, platību 6.60 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods -0201). 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 16. jūnijā. saņemts   Latvijas mežu 
attīstības aģentūras  pilnvarotās personas A.B. iesniegums (Reģ. Nr. 329) par 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Lodziņi” 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80740040172 un 80740040185. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1.Nekustamā īpašuma Lodziņi, kadastra Nr. 8074 004 0172, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0172, platību 14.64 ha, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods-0201). 
 
2.2.Nekustamā īpašuma Lodziņi, kadastra Nr. 8074 004 0172, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0185, platību 3.69 ha, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods-0201) 

 
 



6/5.  
Par adreses likvidēšanu. 

 
Mālpils novada domē 29.05.2015. reģistrēta Valsts zemes dienesta vēstule 
Nr. 2-04.1-R/192 ”Par datu sakārtošanu”, kurā tiek norādīts Adrešu reģistrā 

reģistrētas adreses, kuras Kadastra informācijas sistēmā nav piesaistītas 
nevienam objektam - ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai. Valsts 
zemes dienests lūdz izvērtēt pielikumā minētās adreses, un identificēt to 
adresācijas objektus vai arī pieņemt lēmumu par adrešu likvidēšanu, ja 
adresācijas objekts nepastāv. 
 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Likvidēt adresi, kura nav piesaistīta adresācijas objektam: 

 
1.1. "Podiņu ceļš 2", Mālpils novads; 
1.2. "Vecļauļas", Mālpils novads. 

 
 

6/6.  
Par Mālpils novada domes 2015. gada 25. maija lēmuma Nr.5/2 „Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu. 

 
AS "Sadales tīkls" lūdz precizēt Mālpils novada domes 27.05.2015. sēdes 
lēmuma Nr.5/2 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 1.2. apakšpunktu un 
noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030953 un uz 
tās esošajai transformatora ēkai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0300 005, 
vienotu adresi. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Izteikt Mālpils novada domes 27.05.2015. sēdes lēmuma Nr.5/2 
1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: Atdalīto zemes gabalu ieskaitīt valsts 
rezerves zemju fondā. 
 
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0953 un uz tās 
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0300 005 vienotu adresi: 
Nākotnes iela 8B,Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

 
 

6/7.  
Par Mālpils novada domes 2015. gada 27. maija lēmuma Nr. 5/6 „Par 

privatizācijas pabeigšanu” precizēšanu. 

 
 
 Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatē, ka Domes 
2015.gada 27.maija lēmuma Nr. 5/6 „Par privatizācijas pabeigšanu” lemjošajā 



daļā ir ieviesusies acīmredzama pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina 
kļūda kultūras nama kafejnīcas telpu platībā un domājamo daļu aprēķinā, kas 
nemaina lēmuma būtību. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 
72.panta pirmo daļu, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLEMJ: 

 
Izdarīt grozījumus Mālpils novada domes 27. maija lēmuma Nr. 5/6 

„Par privatizācijas pabeigšanu” lemjošajā daļā, izsakot to šādā redakcijā: 

„Atzīt, ka ir pabeigta kultūras nama kafejnīcas ar palīgtelpām 422,9 m2 
kopplatībā, kas atrodas Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no 
64/1000 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5, Mālpils, 
Mālpils novads, privatizācija.” 

 
6/8.  

Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2015.gada 1.jūnijā 

saņemts I.S. iesniegums (reģ. Nr. 286), ar kuru viņa atsauc savu iepriekšējo 
iesniegumu par uzturu un aprūpes pakalpojumiem, un lūdz atcelt lēmumu par 
uztura līguma slēgšanu. 

Dome ar 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 1/17 pilnvaroja Mālpils 
novada domes izpilddirektoru noslēgt ar I.S. uztura līgumu, vienojoties, ka ar 
uzturu tiek saprasti šī lēmuma 2. un 3.punktā minētie pakalpojumi. Uztura 
līgumu terminēt ar laiku, kad Mālpils novada domes sniedzamo pakalpojumu 
izmaksas sasniedz atsavinātā nekustamā īpašuma vērtību. 

Dome ar 2015.gada 25.marta lēmumu Nr. 3/11 uzdeva izpildinstitūcijai 
uz aprīļa domes sēdi sagatavot apstiprināšanai uztura līgumu ar I.S. 

Ņemot vērā, ka I.S. ir atsaukusi savu iesniegumu par uztura līguma 
slēgšanu ar Domi, nepieciešams atcelt Domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma 
Nr. 1/17 4.punktu un Domes 2015.gada 25.marta lēmumu Nr. 3/11. 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome, balsojot ar 7 balsīm 
„par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts,  
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Atcelt Mālpils novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma Nr. 1/17 „Par 
I.S. iesnieguma izskatīšanu” 4.punktu. 
1.2. Atcelt Mālpils novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu Nr. 3/11 „Par 
I.S.  iesnieguma izskatīšanu”. 
 
2. Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2015.gada 1.jūnijā saņemts 
I.S. iesniegums (reģ. Nr. 286), ar kuru viņa piedāvā Domei iegādāties viņai 
piederošo dzīvokli Nr. 4, kurš atrodas „dzēsts”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
(turpmāk tekstā – Dzīvokļa īpašums), par tirgus vērtību – 2500 eiro. 

Dome konstatē, ka 



1) 2015.gada 17.martā Domē saņemts AS „BDO” veikts Dzīvokļa 
īpašuma novērtējums, ar kuru Dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība 
atbilstoši situācijai 2015.gada 16.martā aprēķināta 2500 EUR. 

2) Saskaņā ar izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, 
Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība uz 2015.gada 25.jūniju ir 4430 
EUR. 

3) Dzīvokļa īpašums pieder I.S. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Liānas Bērziņas 2002.gada 3.aprīļa 
lēmumu, par ko Mālpils novada zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 
639 - 4. 

4) Dzīvokļa īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa 59 m2 kopplatībā un 
590/5207 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un 
palīgēkas – pagraba kopīpašuma. 

5) Dome un Sociālais dienests 2015.gada 4.martā veica Dzīvokļa 
īpašuma apsekošanu un konstatēja, ka Dzīvokļa īpašums ir labā 
tehniskā stāvoklī un atbilst pašvaldības vajadzībām pēc brīva 
dzīvojamā fonda, jo dzīvokļu rindā reģistrētas 17 ģimenes. 
 

Dome atzīst, ka pašvaldībai būtu lietderīgi iegādāties 2-istabu dzīvokli par 
tirgus cenu, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Dome, 
balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Pirkt nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 4 (četri), sastāvošu no divistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 59 m2, daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas - 
pagraba kopīpašuma 590/5207 domājamām daļām, kadastra Nr. „dzēsts”, kas 
atrodas „dzēsts”, Mālpilī, Mālpils novadā, no I.S., personas kods „dzēsts”, 
par 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).  

2.2. Uzdot izpilddirektoram slēgt pirkuma līgumu ar I.S. 
 

 
6/9.  

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības  dzīvoklī. 

 
Uzklausot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Voldemāra Cērpa 

ziņojumu par to, ka nepieciešams noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa 
īpašumam Nr. 5, „Vecais pasts”, Mālpils, Mālpils novads, 
  

Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
  

1. Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr. 5, „Vecais pasts”, 
Mālpils, Mālpils novads  - 0.42 EUR/m2. 
2. Lēmums stājas spēkā no 01.07.2015. 

  

  



 
6/10.  

Par galvojuma sniegšanu PSIA „Norma K” 

 

Mālpils novada domē 17.06.2015. saņemts SIA „Norma K” iesniegums 
par galvojuma piešķiršanu. 2015.gada 31.martā SIA “Norma K” izsludināja 
cenu aptauju “Katlu mājas rekonstrukcijai Mālpilī, I kārtai”. 5.maijā cenu 
aptauja noslēdzās ar 5 pretendentu pieteikumiem. Līdz 15.jūnijam notika 
pretendentu izvērtēšana, kuras rezultātā par uzvarētāju tika atzīts un līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Būvuzņēmēju apvienība” ar 
piedāvāto līgumcenu 666 154,30 EUR bez PVN. 

2015.gada 26.maijā SIA “Norma K” izsludināja cenu aptauju “Katlu 
mājas rekonstrukcijas Mālpilī, I kārtas būvdarbu inženiertehniskajai 
uzraudzībai”, kura noslēdzās 12.jūnijā ar 3 pretendentu pieteikumiem. Par 
uzvarētāju tika atzīta personu apvienība “Eirokonsultantu nams - Aizkraukles 
krāces” ar piedāvāto līgumcenu 28 800,00 EUR bez PVN.  

SIA “Norma K” lūdz Mālpils novada domi sniegt galvojumu kredīta 
saņemšanai Valsts kasē projekta “Katlu mājas rekonstrukcija Mālpilī, I kārta” 
realizēšanai par kopējo summu 694 954,30 EUR. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atlikt galvojuma sniegšanu PSIA „Norma K” par summu 694 954,30 EUR, 
jo projekts ir dārgs, nav atrasts līdzfinansējums projekta realizācijai, un 
projektu nevar realizēt līdz 2015./2016. gada apkures sezonas sākumam. 
 
2. Uzdot PSIA „Norma K” valdes loceklim V. Cērpam līdz 2016. gada  
1. martam atrast izdevīgāku Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukcijas 
projekta realizācijas variantu.  

 
 

6/11.  
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu. 

 
Pašvaldības SIA „Norma K” kopš 2008.gada nav mainījusi ūdens 

piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus, bet ņemot vērā to, ka septiņu 
gadu laikā minimālā darba alga ir pieaugusi par 58%, elektroenerģijas cena 
pieaugusi par 45%, degviela – 13%, pašvaldības SIA „ Norma K” ir spiesta 
mainīt ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus. 

Ir mainījusies arī kārtība ūdenssaimniecības tarifu apstiprināšanā. 
Pamatojoties uz to, ka ir mainīti Ministru kabineta noteikumi uzņēmumiem, 
kas nodarbojas ar ūdens ieguvi un to apjoms nesasniedz  100 000 m3 /gadā, 
šo uzņēmumu ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus vairs 
neapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Līdz ar to, no  
2014.gada 13.marta SIA „Norma K” ir izslēgta no Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas ūdenssaimniecību reģistra,  un turpmāk ūdens un 
kanalizācijas tarifus apstiprinās Mālpils novada dome.  
 Iepriekšējo  ūdens un kanalizācijas tarifu ir apstiprinājis Rīgas rajona 
pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulators  2008.gada 5.augustā. 

Jaunais tarifa projekts paredz sekojošus sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas tarifus: 



 Ūdens piegāde - 0,78 EUR/ 1m3+ PVN; 

 Kanalizācijas novadīšana – 0,97 EUR/1m3+ PVN; 
Bez skaitītāja: 

 Ūdens piegāde – 4,66 EUR+ PVN / no 1 cilvēka mēnesī;  

 Kanalizācijas novadīšana – 5,82 EUR+ PVN / no 1 cilvēka mēnesī;  
Kopā 10,48 EUR +PVN /no 1 cilvēka mēnesī. 
 
Jaunais ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifs Mālpils novadā 
stāsies spēkā no 2016.gada 1.janvāra.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt PSIA „Norma K” sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifu: 
1. Ūdens piegāde - 0,78 EUR /1m3+ PVN; 
2. Kanalizācijas novadīšana – 0,97 EUR /1m3+ PVN; 
3. Ūdens piegāde bez skaitītāja– 4,66 EUR+ PVN / no 1 cilvēka mēnesī;  
4. Kanalizācijas novadīšana bez skaitītāja – 5,82 EUR+ PVN / no 1 cilvēka 
mēnesī. 
 

 
6/12. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”. 

 

2015.gada 29.aprīlī Mālpils novada dome nolēma slēgt deleģēšanas līgumu 
ar SIA „Norma K” (domes sēdes Nr. 4 lēmums 4/15). Minētajā domes lēmumā 
tika noteikts, ka deleģēšanas līgums tiks noslēgts par Pašvaldības funkcijā 
ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, proti, organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde). 

 Ievērojot to, ka atbilstības nodrošināšanai ES fondu finansējuma un 
valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, ūdenssaimniecības aktivitātēs 
atlīdzības maksājumi ir piešķirami, tikai pamatojoties uz pašvaldības un 
komersanta (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja) noslēgto pakalpojumu 
līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, 
pakalpojumu sniedzējam piešķirot ekskluzīvas vai īpašas tiesības sniegt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus noteiktā teritorijā. 

 Nepieciešams atcelt Mālpils novada domes 2015.gada 29.aprīļa 
lēmumu Nr. 4/15 un pieņemt jaunu lēmumu nosakot, ka pašvaldības SIA 
„Norma K” tiek deleģētas tiesības organizēt Mālpils novada iedzīvotājiem 
siltumapgādi. 

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo un otro daļu, 
42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu 



 kā arī ievērojot to, ka:  

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt 
likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt 
tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, 
kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;  

b) ir nepieciešams pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus-  siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

c) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Norma K” ir dibināta, lai organizētu 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus-   siltumapgādi; 

d) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi, 

Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Mālpils novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu Nr. 4/15. 

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Norma 
K” (reģistrācijas Nr. 40003312216 ) uz 10 gadiem par pašvaldības funkcijā 
ietilpstošu pārvaldes uzdevumu organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus-     siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds deleģēšanu saskaņā ar 1. pielikumu.  

3. Lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.  

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.  punktā 
minēto līgumu pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.  

5.  Lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas publicēt Mālpils novada pašvaldības mājas lapā 
internetā. 

 
6/13. 

Par Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles darbības 
pārtraukšanu. 

 
2013.gada 23. janvārī Mālpils novada dome, pamatojoties uz skolēnu 

skaita samazināšanos un valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 
samazināšanos, pieņēma lēmumu ar 2013.gada 1.augustu reorganizēt 
vispārējās izglītības iestādes Sidgundas pamatskolu un Mālpils vidusskolu, uz 
reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes izveidojot jaunu iestādi – Mālpils 
novada vidusskolu ar filiāli Sidgundas ciemā.  Uz reorganizācijas brīdi 
Sidgundas pamatskolā mācījās 63 skolēni. Skolēnu skaits Sidgundas filiāles 



divu gadu pastāvēšanas laikā ir ievērojami samazinājies, daļa skolēnu 
izvēlējušies pamatizglītību apgūt citās izglītības iestādēs. 2014./2015.mācību 
gadā Sidgundas filiālē mācījās 27 skolēni ( 2 no tiem mācījās ārvalstī, līdz ar 
to faktiskais skaits - 25 skolēni). Divas dienas nedēļā 8.klases un 9.klases 
skolēniem mācības tika organizētas Mālpilī, vidusskolas telpās. Lai 
nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi, tika veidotas apvienotās klases 
vairāku mācību priekšmetu mācīšanai. Sidgundas filiālē tikai viens skolotājs 
(struktūrvienības vadītājs) darba pienākumus veica visas piecas darba dienas 
nedēļā, pārējie skolotāji skolā strādāja vien dažas stundas nedēļā vai 2 līdz 3 
dienas nedēļā. Skolēnu nokļūšanai uz pasākumiem Mālpils novada 
vidusskolā, uz interešu izglītības pulciņiem, skolotāju nokļūšanai uz darbu 
filiālē tika organizēts transports, gan pašvaldības, gan privātais. Skolēniem 
netika pilnā apjomā nodrošināti speciālā pedagoga, logopēda un psihologa 
pakalpojumi, lai gan ikdienā tāda nepieciešamība bija. Šāda mācību procesa 
organizēšana pēc skolas vadības, pedagogu un acīmredzot, arī vecāku 
viedokļiem, nenodrošina pilnvērtīgu izglītības programmas mācību satura 
apguvi. Darbs apvienotajās klasēs neparedz skolotāja nedalītu uzmanību 
vienas pakāpes izglītojamiem, skolēniem nav iespēja apgūt kooperatīvās 
mācīšanās pamatus, strādāt grupās, projekta darbos, salīdzināt viedokļus, 
diskutēt un pielietot alternatīvās mācīšanās metodes savā darbā, kas kavē 
kvalitatīvi izpildīt un apgūt pamatizglītības standarta prasības.  
 2015.gada 13.maijā Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiālē tika 
organizēta sapulce, kurā piedalījās Sidgundas filiāles skolēnu vecāki, daļa 
vecāku, kuru bērni mācās Ogres novada izglītības iestādē – Suntažu 
vidusskolā (2014./2015.m.g. Suntažu vidusskolā mācījās 32 Sidgundas bērni, 
3 no tiem pirmsskolas izglītības programmā), sabiedrības pārstāvji, domes 
deputāti un domes administrācijas pārstāvji. Tika diskutēts par Mālpils novada 
vidusskolas Sidgundas filiāles pastāvēšanas iespējām, par mācību procesa 
organizācijas jautājumiem, par iespējamiem risinājumiem skolēnu izglītošanā 
nākošajā mācību gadā. Diskusiju rezultātā, izskatot iespēju saglābāt filiāli, tika 
izvirzīts priekšlikums, ka 2015./2016. mācību gadā filiālē mācības būtu 
jāuzsāk vismaz 30 skolēniem. Vidusskolas direktorei tika uzdots organizēt 
skolēnu vecāku aptauju. Aptaujas rezultāti liecina, ka nākamajā mācību gadā 
Sidgundas filiālē mācības vēlas turpināt tikai 14 skolēni, Mālpils novada 
vidusskolā – 4 skolēni, lēmumu vēl nav pieņēmuši 3 skolēnu vecāki. 
Organizējot mācību procesu 14 skolēniem, nav iespējams racionāli 
komplektēt klases, nodrošināt pedagogu darba slodzi un atalgojumu, 
nodrošināt atbalsta personāla pieejamību, plašo interešu izglītības nodarbību 
un ārpusklases pasākumu pieejamību.  
 Izvērtējot esošo situāciju, Mālpils novada vidusskolas direktore ierosina 
2015./2016.mācību gadā mācību programmu realizēšanu organizēt Mālpils 
novada vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 
likuma 17.panta trešo daļu, 22.panta pirmo daļu, Dome, balsojot ar 6 balsīm 
„par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts,  
M. Ārente), deputātei A. Hildebrantei balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
1. Pārtraukt Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles darbību ar 

2015.gada 31.augustu. 
2. Nodrošināt Mālpils novada Sidgundas filiāles izglītojamos ar iespēju 

turpināt izglītības ieguvi atbilstoši izglītojamo vajadzībām un izglītības 
programmām Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs. 



3. Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktorei Jeļenai Mihejevai: 
3.1. līdz 2015.gada 15.jūlijam nodrošināt Mālpils novada vidusskolas 

Sidgundas filiāles izglītojamo vecāku rakstisku informēšanu par 
pieņemto lēmumu un izglītības ieguves iespējām Mālpils novada 
vidusskolā; 

3.2. līdz 2015.gada 15.jūlijam brīdināt Mālpils novada vidusskolas 
Sidgundas filiāles pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus par izmaiņām 
darba līgumos vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām; 

3.3. līdz 2015.gada 1.septembrim veikt izmaiņas Mālpils novada 
vidusskolas nolikumā; 

3.4. līdz 2015.gada 1.oktobrim pabeigt Mālpils novada vidusskolas 
Sidgundas filiālē esošo materiālo vērtību pārvietošanu uz Mālpils novada 
vidusskolu, to atbilstoši normatīvo aktu prasībām dokumentējot. 

4. Uzdot Mālpils novada pašvaldības izpildinstitūcijai rast risinājumus 
Sidgundas skolas ēkas turpmākai izmantošanai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils pašvaldības izpilddirektoram 
Agrim Bukovskim. 
 

 
6/14. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un pedagoga 
apbalvošanu. 

 
Mālpils novada domē 03.06.2015. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas direktora pieteikums un iesniegums (reģ.Nr.542) par Mūzikas un 
mākslas skolas audzēknes Lauras Šulcas un skolotājas Maijas Mackus 
apbalvošanu par panākumiem un gūto atzinību 45.Vispasaules skolēnu 
mākslas darbu konkursā Taipejā (Ķīnā) 2014./2015.mācību gadā.  
 Saskaņā ar 2015.gada 28.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums 
Nr.1/26) apstiprināto nolikumu “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana” Nolikuma 
7.punktu, kas nosaka, ka par sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu lēmumu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt Laurai Šulcai naudas balvu [...], un skolotājai Maijai Mackus 
naudas balvu [...]. 

2. Uzdot Mūzikas un mākslas skolas direktoram pasniegt Pateicības 
rakstu un naudas balvu Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Laurai 
Šulcai un skolotājai Maijai Mackus.  

 
 

6/15. 
Par mākslinieku biedrības „Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 10.06.2015. saņemts mākslinieku biedrības 

„Sidegunde”, reģ.Nr. 40008047777, iesniegums (reģ. ar Nr.315)  ar lūgumu 



materiāli atbalstīt projektu – plenēru „Mālpils 2015”, kas notiks  Mālpilī  no 20. 
līdz 27.jūlijam. 

Izskatot iesniegtos materiālus, Dome konstatē, ka biedrība kopš 
2003.gada Mālpils novadā organizē vasaras plenērus, kuru raksturīga iezīme 
ir sadarbība ar Mālpils  novada pašvaldību,  Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogiem un skolēniem, ar novada māksliniekiem, mākslas 
entuziastiem. Pieredze liecina, ka plenēru norises, tai skaitā nobeiguma 
izstādes, gadu gaitā ir kļuvušas par novada dzīves zīmīgu daļu, kas piesaista 
pietiekami plaša mālpiliešu loka interesi. 

Biedrībā darbojas jaunie mākslinieki līdz 30 gadu vecumam un 
mākslinieki –seniori pēc 70 gadiem. Viens no biedrības darbības mērķiem ir 
paaudžu saiknes un radošuma uzturēšana mākslinieku vidū. Šī plenēra iecere 
ir padziļināt sadarbību starp dažādu paaudžu un dažādu nozaru 
māksliniekiem, rosināt pārrunas brīvā, neformālā vidē, pieredzes apmaiņa 
starp dažādu nozaru māksliniekiem. Iespēja apgūt dažādas zīmējuma, 
grafikas un keramikas tehnoloģijas – zīmēšana ar pašdarinātu ogli, 
linogriezums, monotipija, papīra ceplis u.c.; iepazīšanās praksē ar koka 
apstrādes un izmantošanas daudzveidību, izveidot radošumu rosinošu vidi, 
kur mākslinieki radītu savai individualitātei atbilstošus, tātad daudzveidīgus un 
mūsdienīgus mākslas darbus, smeļoties dabā kā mūžīgā radošuma un 
iedvesmas avotā.  

 
Biedrībai ir piešķirta sabiedriskā labuma statuss. 
 
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu,  Mālpils novada domes Nolikuma „Par 
Mālpils novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un 
nodibinājumiem” 2.un 3.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  

V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 600.00 EUR apmērā plenēra „Mālpils 2015” 
atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem. 

2. Biedrībai ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.decembrim Domei iesniegt 
atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (Nolikuma 
„Par Mālpils novada pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām 
un nodibinājumiem” Pielikums Nr.2) 

 
 

6/16. 
Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma 

izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 01.06.2015. ar Nr. 528 reģistrēts biedrības 

„Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt 
Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas Latvijas 
politiski represēto personu salidojumā ar maksājumu 70.00 EUR 
(septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, 
kā arī biedrība lūdz palīdzēt ar transportu represēto nokļūšanai uz 
salidojumu. Salidojums notiks š.g. 22. augustā Ikšķilē.  

Dome konstatē, ka transporta izdevumi represēto nokļūšanai uz 
salidojumu ir paredzēti 2015. gada Mālpils kultūras centra budžetā. 



 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas 
Latvijas politiski represēto personu salidojumā ar maksājumu 70.00 EUR 
(septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai. 

 
 

6/17. 
Par grozījumu veikšanu noteikumos „Par reprezentācijas izdevumu 

uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

 
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā - Dome) saņemta Valsts 

kontroles Piektā revīzijas departamenta direktora A.Ērgļa 28.05.2015. atbildes 
vēstule Nr. 11-2.3.1/595 Par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijas 
lietā Nr. 5.1-2-32-6/2013 (turpmāk tekstā – Vēstule). Pēc Domes lūguma – 
kādos gadījumos ir pieļaujama alkoholisko dzērienu iegāde par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem – Vēstulē norādīts, „lai gan valsts pārvaldes darbību 
reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts, kāda veida izdevumi 
reprezentācijas vajadzībām ir pieļaujami un kādā apjomā, Valsts kontrole 
uzskata, ka alkoholisko dzērienu iegāde par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 
pieļaujama tikai starptautisku vizīšu ietvaros, uzņemot ārvalstu delegācijas 
atbilstoši Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts tradīcijām vai viesu puses 
valsts tradīcijām”. 

 Valsts kontrole ir ņēmusi vērā pašvaldības lūgumu un pagarinājusi 
ieteikumu ieviešanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim. 

Dome atzīst, ka 2014.gada 29.oktobra Noteikumos „Par 
reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (ar 25.02.2015. 
grozījumiem) nepieciešams izdarīt grozījumus un precizējumus, lai ieviestu 
Valsts kontroles ieteikumus un nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu 
rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un novērstu finanšu līdzekļu 
izlietošanu reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu un ēdināšanas 
pakalpojumu iegādei dažādos pasākumos, kas nav saistīti ar pašvaldības 
administratīvās darbības nodrošināšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumiem „Par grāmatvedību”, 
„Par budžetu un finanšu vadību” ,” Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru 
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 2010.gada 
21.septembra noteikumiem Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība”, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”  
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Izteikt 2014.gada 29.oktobra NOTEIKUMU „Par reprezentācijas 
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) 3.5.punktu sekojošā redakcijā: 



„3.5. Pašvaldības institūciju izdevumi dzērienu un uzkodu iegādei, kas 
paredzēti pašvaldības viesiem, partneriem, klientiem u.tml., atbilstoši 
viesu uzņemšanas lietišķajai etiķetei un diplomātiskajam protokolam.” 

2. Svītrot Noteikumu 3.1 un 3.2 punktu. 
3. Informēt Valsts kontroli par šī lēmuma pieņemšanu. 

 
6/18. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: V. Mihelsonam, M. Ārentei 

 
Mālpils novada domē 16.06.2015. saņemts Mālpils novada domes 

priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 328) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – trīs kalendārās nedēļas no 
2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 2.augustam. 
 Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 41.pantu, 
Darba likuma 149.panta pirmā un otrā daļa, Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6. un 
2.10.punktiem, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumu Nr.5 „Atvaļinājuma 
pabalsti un to piešķiršanas kārtība”, balsojot ar 6 balsīm „par” (S. Strausa,  
L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), deputātam 
A. Lielmežam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam: 
 
1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – 3 kalendārās nedēļas – no 
2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 2.augustam par darba laiku no 
2014.gada 28.jūnija līdz 2015.gada 27.jūnijam. 
 
2. pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% apmērā no 
A.Lielmeža mēnešalgas. 

 
 

6/19. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 

saskaņošanu. 

 
 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā ir sagatavots un iesniegts Valsts 
izglītības aģentūrā pieteikums Erasmus+ programmas decentralizētajā 
aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta 2015.-
2020.gadam”. Šī pielikuma sastāvdaļa ir mācību iestādes 
Internacionalizācijas stratēģija, kas nosaka skolas mērķus un to sasniegšanai 
veicamās aktivitātes skolas turpmākās modernizācijas un internacionalizācijas 
kontekstā. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 
kvalitatīvā izvērtējuma nodrošināšanai VIAA ir nepieciešams dokumenta 
saskaņojums Mālpils novada domē.  
 



 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas Internacionalizācijas stratēģiju 
(pielikumā). 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
29.06.2015. 
 


