
1 
 

 
MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.5 
 

Mālpils novada Mālpilī       27.05.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

3. Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai. 

4. Par deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”. 

5. Par grozījumiem pirkuma līgumā.  

6. Par privatizācijas pabeigšanu. 

7. Par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu. 

8. Par atļauju uzņemt audzēkņus profesionālās izglītības programmās. 

9. Par speciālās izglītības programmu īstenošanas saskaņošanu. 

10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu. 

11. Par pensionāru padomes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

14. Par Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas klientiem, kas pakalpojumu saņem no Mālpils novada domes SIA 

„Norma K” apstiprināšanu. 

15. Par Mālpils novada domes 29.04.2015. lēmuma Nr. 4/21 „Par saistošo 

noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 

6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

nolikums” apstiprināšanu” atcelšanu. 

16. Par pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts 
Mihelsons, Rolands Jomerts, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Linards Ligeris 
 
Administrācijas darbinieki – 
  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna; 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums; 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele; 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Daiba Galakrodzeniece (10. 
jaut.) 
 
Nav ieradušies deputāti: Andris Apsītis – pamatdarba dēļ. 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 2 (diviem) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
  
17. Par Rinalda Liepiņa atbrīvošanu no administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāja amata. 
18. Par atļauju rīkot pasākumu „Latvijas-Igaunijas draudzības Kauss karpu 
makšķerēšanā 2015”. 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas, domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Piedalījies ES Reģionu komitejas NAT sanāksmē; 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē, Latvijas Pašvaldību 
savienības Novaldu Valdes sēdē, Latvijas Pašvaldību savienības Kongresā; 

 Ticies ar Andri Broku par telpām Nākotnes ielā 5; 

 Koku stādīšana par godu Skulmju dzimtas pārstāvjiem; 

 Sanāksme par sadarbību ar A/S „Latvijas Valsts ceļi”; 

 Tiek organizēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru; 

 Sanāksme Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiālē par tās turpmāko 
pastāvēšanu. 
 

Deputāte S. Strausa ziņo, ka piedalījusies sanāksmē Mālpils novada vidusskolas 
Sidgundas filiālē, kā arī ierosina izveidot komisiju, kas saskaņotu Mālpils ciema 
vizuālā tēla noformēšanu. 
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Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies projekta „Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” izglītības un kultūras tīkla sanāksmē 
Liepājā. 
 
Deputāts V.Mihelsons ziņo, ka piedalījies Latvijas Olimpiskās komitejas sanāksmē. 
 
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo: 

 Bijis Latvijas Pašvaldību savienības komandējumā uz Čehiju, Čehijas 
izpilddirektoru asociācijas valdes konferenci; 

 Tiek laboti Mālpils novada ceļi, vesta grants. 
 

5/1.  
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 7. maijā (Reģ. Nr.250) saņemts  
E.V. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes ar kadastra Nr.80740030250, adrese “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030259, kopplatība 
3.92 ha, daļu ar platību 0.03 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.V. par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80740030259, adrese “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kopplatība 3.92 ha, daļu ar platību 0.03 ha. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 25. maijā (Reģ. Nr.285) saņemts  
A.D. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes ar kadastra Nr.80740030910, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030902, kopplatība 6.5017 
ha, daļu ar platību 0.02 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.D. par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 80740030902, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 
novads, kopplatība 6.5017 ha, daļu ar platību 0.02 ha. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 25. maijā (Reģ. Nr.286) saņemts  
A.G. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes ar kadastra Nr.80740030910, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030902, kopplatība 6.5017 
ha, daļu ar platību 0.03 ha mazdārziņa ierīkošanai. 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.G. par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 80740030902, adrese Rūpniecības iela 9, Mālpils, 
Mālpils novads, kopplatība 6.5017 ha, daļu ar platību 0.03 ha. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 

5/2.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
 

1. Pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80740030300, adresi Nākotnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, kopplatību 0.5249 
ha, atrodas transformatora TP-9105 ēka ar būves kadastra apzīmējumu 8074 003 
0300 005, adresi Nākotnes iela 8B, Mālpils, Mālpils novads, kas ietilpst ēku būvju 
īpašuma sastāvā, kadastra Nr.8074 503 0024, par kuru īpašuma tiesības 
nostiprinātas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā 100000521191 uz A/S 
Latvenergo vārda, zem kuras nepieciešams izdalīt zemes gabalu ēkas uzturēšanai 
un apsaimniekošanai, nosakot to kā atsevišķu zemes vienību.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 
punktu un, pamatojoties uz Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 
gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3. nodaļas 11.punkta 2. 
apakšpunkta otro daļu, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
1.1. Atdalīt zemes gabalu ar aptuveno platību 0.01 ha, kas nepieciešama 
transformatora TP-9105, būves kadastra apzīmējums 8074 003 0300 005, 
uzturēšanai. Zemes vienības platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu, var tikt 
precizēta. 
1.2. Atdalīto zemes gabalu noteikt kā starpgabalu un ieskaitīt valsts rezerves 
zemju fondā. 
1.3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods- 1201). 
1.4. Paliekošajai zemes vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi - 
komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods -0801). 
 

2. Mālpils novada domē 2015. gada maijā reģistrēts (reģ. Nr.287) V.K. 
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Kristapi", Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 0225, kopējā platība 9.5216 ha, sastāvošu no 
četrām zemes vienībām, atdalot zemes vienības: 1) ar kadastra apzīmējumu 8074 

001 0401, platību 0.6191 ha, 2) ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0226, platību 
2.48 ha, 3) ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0240, platību 5.70 ha, par kuru 
īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.100000134646 uz V.K. 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 
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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 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 

 
2. Atļaut sadalīt V.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, piederošo 
nekustamo īpašumu "Kristapi", Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0225, 
kopējā platība 9.5216 ha: 
 
2.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0401, platību 0.6191 
ha:  

2.1.1. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0401, platību 
0.6191 ha, nosaukumu “Aplīši”, 

2.1.2. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0401, platību 
0.6191 ha, nekustamā īpašuma lietošana mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101); 

 
2.2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0226, platību 2.48 
ha:  

2.2.1. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0226, platību 
2.48 ha, nosaukumu “Pieupes”, 

2.2.2. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0226, platību 
2.48 ha, nekustamā īpašuma lietošana mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101); 
 

2.3. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0240, platību 5.70 
ha: 

2.3.1. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0240, platību 
5.70 ha nosaukumu “Mežbebri’’, 

2.3.2. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0240, platību 
5.70 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - (NĪLM kods - 0201). 

 
5/3.  

Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai. 

 
Veicot zemes reformas pabeigšanai Mālpils novada zemes vienību gala 

pārskata sarakstu  izvērtēšanu un saskaņošanu, tika konstatēts, ka Mālpils novada 
teritorijā rezerves zemēs ir ieskaitītas zemes vienības, kuras ir starpgabali un 
nosakāmas par pašvaldībai piekrītošām un ierakstāmas zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4.punktu, kurš nosaka, 
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, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un 
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pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome 
(padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot augstāk minētā 
likuma  8.pantā noteikto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
Noteikt, ka sekojošas zemes vienības ir  starpgabali un  piekrīt pašvaldībai: 

 
Nr. 
pk. 

Zemes 
vienības 
Kadastra apz. 

Zeme 
vienības 
platība/ha 

Esošais Nosaukums Jaunais 
nosaukums 

NĪL mērķa 
kods 

1. 80740030887 1.52 Bez nosaukuma Laukmales 0101 

2. 80740040267 1.23 Bez nosaukuma Liezeres 0201 

3. 80740030594 0.268 Eloni Eloni 0101 

4. 80740040236 0.80  VRZ Tunķi Tuņķeni 0101 

5. 80740030945 0.24 Starpgabals Piekrastes 0501 

6. 80740040238 1.5 Starpgabals Erintes 0101 

7. 80740050416 0.31 Egles Egles 0101 

8 80740030700 1.95 Starpgabals Kūlmanīši 0101 

 

5/4.  
Par deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: A. Bukovskim, R. Jomertam  
 

Pamatojoties uz nepieciešamību gādāt par pašvaldības administratīvās 
teritorijas  labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī nodrošināt  tūrisma iespēju 
popularizēšanu un ievērojot to, ka: 

   likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena 
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšanu; 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka  
pašvaldības funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. No minētās 
funkcijas izriet pārvaldes uzdevums - nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem un tūristiem, popularizējot aktīvas 
atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā; 

Tūrisma likuma 8.pantā noteiktās pašvaldības funkcijas: 
- saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošināt tūrisma 
objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām; 
- piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un 
finansēšanā; 
- veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā nosaka, ka no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 
citai publiskai personai; 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka  
publiska persona var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes 
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka  
privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, 
resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus; 

un ņemot vērā, ka: 
biedrības „Mālpils zivīm” darbības mērķis, cita starpā, ir arī Tūrisma 

veicināšana Mālpils novadā, Vides objektu labiekārtošana, kā arī bērnu un 
jauniešu izglītošana vides jautājumos; 

Biedrība ir realizējusi vairākus projektus („Tūrisma objektu informatizācijas 
sistēmas ieviešana Mālpils novadā„ un „Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz 
Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem”, kā arī „Dabas un tūrisma 
kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”); 

Pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Biedrību, kuras ietvaros 
Biedrība ir jau kvalitatīvi  veikusi  2014.gadā deleģētos uzdevumus: bērnu  vasaras 
nometni „Asarītis” un  Tūrisma takas kopšanas un uzturēšanas darbus; 

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

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”, reģ.Nr.40008107281, 
juridiskā adrese „Zarumi”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152,  par pašvaldības 
funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana),  nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot 
tūrisma vajadzībām, piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu 
izveidošanā un finansēšanā, veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu deleģēšanu saskaņā ar 1.pielikumu. 
 
2. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu. 
 
3. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu Mālpils novada 
pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu. 
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 
5/5.  

Par grozījumiem pirkuma līgumā. 

 
 
Mālpils novada domē, turpmāk tekstā – Dome, saņemts mutisks SIA 

„AUGUSTS” direktora A.B. ierosinājums izdarīt grozījumus Mālpils kultūras nama 
telpu Pirkuma līgumā. Izskatot šo ierosinājumu, Dome konstatē: 
1. Mālpils pagasta padomes 1998.gada 30.septembra sēdē Nr. 16 tika 

apstiprināts pašvaldības īpašumā esošā objekta „Kultūras nama kafejnīca ar 
palīgtelpām” privatizācijas projekts. 

2. 1999.gada 12.maijā starp Mālpils pagasta padomi un SIA „AUGUSTS”, vien. 
reģ. Nr. 40103104815, tika noslēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma - 
Mālpils kultūras nama telpu I, II un III stāvā 457 m2 kopplatībā pirkšanu 
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uzņēmējdarbības veikšanai, atbilstoši SIA „Augusts” darbības veidiem, 
statūtiem un līgumā minētajiem mērķiem. 

3. Pirkšanas-pārdošanas priekšmets ir „Kultūras nama kafejnīca ar palīgtelpām”, 
turpmāk tekstā – Uzņēmums, kas sastāda 2/25 domājamās daļas no Mālpils 
pagasta padomei piederošā objekta „Mālpils kultūras nams” 

4. Uzņēmums tika pārdots par Ls 20 000,- (divdesmit tūkstoši latu), ar 
maksāšanas līdzekļiem  - 50% latos, 50% privatizācijas sertifikātos, un 
samaksas termiņu 10 gadi, t.i., līdz 2009.gada 12.maijam. 

5. 2006.gada 13.martā SIA „Augusts” ir veicis galīgo maksājumu un pilnībā 
nokārtojis visas saistības saskaņā ar privatizācijas projektu un Pirkuma līgumu. 

6. Dome 2012.gada 21.jūnijā atkārtoti veica kultūras nama ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0329 002, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastrālo uzmērīšanu, kuras laikā tika konstatēts, ka 1999.gada 12.maijā 
noslēgtajā Pirkuma līgumā ir neprecīzi norādīts pirkuma priekšmets (tajā skaitā 
tā platība) un neprecīzi aprēķinātas pircējam pienākošās domājamās daļas. 

7. 2015.gada 13.martā kultūras nams, kadastra Nr. 8074 503 0031, Nākotnes ielā 
5, Mālpilī, Mālpils novadā, tika ierakstīts zemesgrāmatā uz Mālpils novada 
pašvaldības vārda. 

8. Lai SIA „Augusts” varētu nostiprināt zemesgrāmatā sev piederošās 
domājamās daļas no kultūras nama, nepieciešams noslēgt vienošanos par 
kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu un kopīpašuma lietošanas kārtību, kā 
arī izdarīt grozījumus un precizējumus 1999.gada 12.maija Pirkuma līgumā. 
Izvērtējot 1999.gada 12.maijā noslēgtā Pirkuma līguma nosacījumus, Dome 

atzīst, ka ir nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus 1999.gada 12.maija 
Pirkuma līgumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  

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

 
1. Izdarīt attiecīgus grozījumus 1999.gada 12.maija Pirkuma līgumā, kas 

noslēgts starp Mālpils pagasta padomi un SIA „Augusts” par kultūras nama 
kafejnīcas ar palīgtelpām pirkumu, saskaņā ar Pielikumā esošo Vienošanās 
projektu. 

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu parakstīt 
vienošanos ar SIA „Augusts”, vienotās reģistrācijas numurs 40103104815. 

 
 

5/6.  
Par privatizācijas pabeigšanu. 

 
Mālpils novada dome, turpmāk tekstā –Dome, konstatē: 
 
1. Mālpils pagasta padomes 1998.gada 30.septembra sēdē Nr. 16 tika 
apstiprināts pašvaldības īpašumā esošā objekta „Kultūras nama kafejnīca ar 
palīgtelpām” privatizācijas projekts. 
2. 1999.gada 12.maijā starp Mālpils pagasta padomi un SIA „AUGUSTS”, vien. 
reģ. Nr. 40103104815, tika noslēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma - 
Mālpils kultūras nama telpu I, II un III stāvā 457 m2 kopplatībā pirkšanu 
uzņēmējdarbības veikšanai, atbilstoši SIA „Augusts” darbības veidiem, statūtiem 
un līgumā minētajiem mērķiem. 
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3. 2006.gada 13.martā SIA „Augusts” ir veicis galīgo maksājumu un pilnībā 
nokārtojis visas saistības saskaņā ar privatizācijas projektu un Pirkuma līgumu. 
4. Mālpils novada domes privatizācijas komisija 2015. gada 25. maija sēdē Nr.5 ir 
pieņēmusi lēmumu: 1) ieteikt Mālpils novada domei izdarīt attiecīgus grozījumus 
1999. gada 12. maija Pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Mālpils pagasta padomi 
un SIA „Augusts” par kultūras nama kafejnīcas ar palīgtelpām pirkumu, 2) iesniegt 
Mālpils novada domei lēmuma projektu par privatizācijas objekta „Kultūras nama 
kafejnīca ar palīgtelpām” privatizācijas pabeigšanu pēc Grozījumu apstiprināšanas 
1999. gada 12. maija Pirkuma līgumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta otro daļu,  

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

Atzīt, ka ir pabeigta kultūras nama kafejnīcas ar palīgtelpām 432,9 m2 
kopplatībā, kas atrodas Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no 
49/1000 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5, Mālpils, 
Mālpils novads, privatizācija. 

5/7.  
Par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu. 

 

Saskaņā ar Nozaru ekspertu padomes izstrādāto būvniecības profesiju karti, 
Mālpils Profesionālā vidusskola ir izstrādājusi un iesniegusi saskaņošanai ar 
dibinātāju divas profesionālās izglītības programmas, kuras, pēc licences 
saņemšanas, plāno uzsākt īstenot 2015./2016.mācību gadā: 

1) izglītības programmu „Būvniecība” (izglītības programmas kods 
33582021) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā 
kvalifikācija – ēku būvtehniķis, īstenošanas ilgums 4 gadi; 

2) izglītības programmu “Būvniecība” (izglītības programmas kods 
35b582021) - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā 
kvalifikācija – ēku būvtehniķis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi. 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un uz 
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot profesionālās izglītības programmu “Būvniecība” (izglītības 

programmas kods 33582021), kvalifikācija – ēku būvtehniķis, 
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi (pielikumā); 
 

2. Saskaņot profesionālās izglītības programmu “Būvniecība” (izglītības 
programmas kods 35b582021) - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
iegūstamā kvalifikācija – ēku būvtehniķis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi 
(pielikumā). 
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5/8.  
Par atļauju uzņemt audzēkņus profesionālās izglītības programmās. 

 
 Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.12 „Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes 
ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”, un 
2013.gada 17.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā Informatīvā ziņojuma 
“Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 
ietvaros” 1. un 2. kārtas īstenošanu”, Mālpils Profesionālā vidusskola lūdz atļauju 
2015.gada septembrī uzņemt audzēkņus šādās  Mālpils Profesionālās vidusskolas 
izglītības programmās:  

 
 Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
1. Atļaut uzņemt audzēkņus 2015. gada septembrī sekojošās profesionālās 
izglītības programmās ar mācību ilgumu 1,5 gadi: 
1.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas kods 

35b811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 
1.2. izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” (programmas 

kods 35b582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju tehniķis; 
1.3. izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” (programmas kods 

35b543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 
1.4. Izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 35b214031), 

kvalifikācija interjera noformētājs. 
 
 

Izglītības 
programmas 

kods 

Izglītības 
programma 

Kvalifikācija 

M
ā

c
.v

a
l.
 

Ie
p
r.

 i
z
g

l.
 

(k
la

s
e
s
) 

M
ā

c
. 

ilg
u
m

s
 

(g
a
d

i)
 

Plānotais 
izglītojamo 

skaits 
2015.g.sep. 

Grupu 
skaits 

35b 811 02 
1 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

L 12 1,5 16 1 

35b 582 03 
1 

Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija 

Inženierkomunikāciju 
tehniķis 

L 12 1,5 16 1 

35b 543 04 
1 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks L 12 1,5 16 1 

35b 214 03 
1 

Interjera dizains Interjera noformētājs L 12 1,5 16 1 

            64 4 
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5/9.  
Par speciālās izglītības programmu īstenošanas saskaņošanu. 

 

20.05.2015. saņemts Mālpils internātpamatskolas direktores iesniegums Nr. 2-01/8 
(reģ.Nr.275), kurā lūgts saskaņot trīs speciālo izglītības programmu īstenošanu. 
Iesniegumā norādīts, ka izglītības programmas tiks īstenotas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem programmu paraugiem; 

1) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) – tiks īstenota atbilstoši 
12.08.2014. MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem” 29.pielikumā minētās izglītības programmas paraugam; 
2) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 
attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511) – tiks īstenota 
atbilstoši 31.07.2012. MK noteikumu Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām” 3.pielikumā minētās izglītības programmas paraugam; 
3) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktajiem 
attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611) – tiks īstenota 
atbilstoši 31.07.2012. MK noteikumu Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām” 3.pielikumā minētās izglītības programmas paraugam. 

Pamatojoties uz 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 
“Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 
3.4.apakšpunktu,  

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

 
1. Saskaņot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) īstenošanu 
atbilstoši 12.08.2014. MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 
un pamatizglītības programmu paraugiem” 29.pielikuma izglītības 
programmas paraugam; 

2. Saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar 
valodas attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511) 
īstenošanu atbilstoši 31.07.2012. MK noteikumu Nr. 533 “Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 3.pielikuma izglītības programmas 
paraugam; 

3. Saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar 
jauktajiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611) 
īstenošanu atbilstoši 31.07.2012. MK noteikumu Nr. 533 “Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 3.pielikuma izglītības programmas 
paraugam. 

 
 

5/10.  
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 20.05.2015. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 

skolas direktora vietnieces Dainas Galakrodzenieces iesniegums ar lūgumu rast 
finansiālu atbalstu keramikas krāsns ROHDE TE 1100MCC, kā arī plauktu un tapu 
iegādei. 
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Lai nodrošinātu vizuālās mākslas izglītības kvalitāti un starptautisku 
konkurētspēju, Mākslas nodaļai ir nepieciešama jauna keramikas krāsns. Esošā 
krāsns ir nolietojusies un arī nenodrošina keramikas un veidošanas mācību 
procesu. Mākslas nodaļai ar profesionālu ievirzi ir nepieciešama kvalitatīva vidēja 
lieluma krāsns (100-120 L), kurā ir iespējams veikt arī apdedzinājumu materiāliem 
ar augstām termopārajām īpašībām (akmens, porcelāns). 

Mālpils novada domē 27.05.2015. saņemts SIA „Keramserviss” defektācijas 
akts esošajai termoapstrādes krāsnij, kurā norādīts, ka remonta izmaksas sastāda 
1401.18 EUR, kas ir puse no jaunas un modernākas krāsns iegādes izmaksām.  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
Piešķirt finansējumu Mālpils Mūzikas un mākslas skolai līdz 3000.00 EUR apmērā 
keramikas krāsns iegādei no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

 
5/11.  

Par pensionāru padomes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada dome 20.maijā ir saņēmusi  pensionāru  padomes priekšsēdētājas 
Edītes Salenieces  iesniegumu,  ar kuru viņa lūdz  segt transporta izdevumus  
726.00 EUR apmērā  pensionāru pieredzes apmaiņas  divu dienu braucienam uz 
Latgali, kas  tiek  organizēts  pēc pensionāru ierosinājuma, rūpējoties par 
pašvaldībā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti  arī pēc  pensijas vecuma 
sasniegšanas. 

Ņemot vērā vidējo vecuma pensijas apmēru valstī, var piekrist Mālpils  
pensionāru padomes priekšsēdētājai, ka lielai daļai  pašvaldības pensionāru  
finansiālu apsvērumu dēļ  ir liegta iespēja  ceļot. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktu, un Mālpils novada domes Atbalsta fonda 
nolikumu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
 
Piešķirt finansējumu 726.00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem transporta 
izdevumu  segšanai Mālpils novada pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam 
uz Latgali š.g. 11.un 12. augustā. 

 
 

5/12.  
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

 
Mālpils novada domē 23.04.2015. saņemts nekustamā īpašuma “Šķauņi”,  
īpašnieces B.B. iesniegums, reģ.Nr.216, ar lūgumu E.Z. un S.Z. anulēt ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu adresē “Šķauņi”, Mālpils novads, LV-2152, jo  dzīvojamā 
māja  ir nodegusi 2013.gada janvārī. Iesniegumam pievienots Akts par ugunsgrēku 
Nr.13-18003UG. 

Konstatēts, ka S.Z., personas kods „dzēsts”, un S.Z., personas kods 
„dzēsts”, dzīvesvieta mājīpašumā  “Šķauņi” reģistrēta pirms Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma stāšanās spēkā 2003. gada 1. jūlijā. Minētā likuma Pārejas 
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noteikumu 1.punkts nosaka, ka “Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā 
līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas 
nepilsoņa pasē, bezvalstnieka personu apliecinošā dokumentā, bēgļa personu 
apliecinošā dokumentā vai citā Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā un 
reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju 
līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā kārtībā”. 
B.B. iesniegumā minētām personām nosūtītas vēstules ar informāciju, ka 
iesniegumu plānots izskatīt Mālpils novada domes sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē š.g. 20.maijā, sēdes sākums pl.16.00 un Mālpils novada 
domes sēdē š.g. 27.maijā, sēdes sākums pl.15.00. Personas aicinātas piedalīties 
sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī uzrādīt dokumentus par dzīvesvietas 
deklarēšanas tiesisko pamatu adresē “Šķauņi”, Mālpils novads. Uzaicinātās 
personas uz sēdēm nav ieradušās, kā arī Mālpils novada domes kancelejā nav 
saņemta nekāda informācija par neierašanās iemesliem. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta  pirmās daļas 2.punkts nosaka, 
ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā B.B. iesniegumu un faktu, ka mājīpašums “Šķauņi” ir nodedzis un nav 
apdzīvojams, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu adresē “Šķauņi”, Mālpils  novads, LV-
2152, E.Z., personas kods  „dzēsts”, un S.Z., personas kods „dzēsts”. 
  
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 

 
5/13.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē 11.05.2015. saņemts iesniegums (Reģ.Nr. 252) par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2015.gadā  no pirmās 
grupas invalīda P.O., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta   „”dzēsts”, 
kurā norādīts, ka atvieglojums tiek pieprasīts par nekustamā īpašuma “dzēsts” 
zemi laikā no janvāra līdz maijam un nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi un 
dzīvojamo māju laikā no jūnija līdz decembrim. 

 Lauku atbalsta dienests iesniegumā minētajos īpašumos nav konstatējis 
neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamas zemes platības un pašvaldības 
rīcībā nav ziņu, ka zeme tiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

  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. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 
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Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātajiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.1.1., piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 70 % apmērā pirmās grupas invalīdam P.O., personas kods „dzēsts”,  
deklarētā dzīvesvietas adrese   „dzēsts”,  par nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 
35.3 ha kopplatībā laikā no janvāra līdz maijam un nekustamā īpašuma „dzēsts” 
zemi 0.3494 ha kopplatībā un dzīvojamo māju laikā no jūnija līdz decembrim. 

 
5/14.  

Par Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikas klientiem, kas pakalpojumu saņem no Mālpils novada domes SIA 

„Norma K” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto metodikas „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika klientiem, kas pakalpojumu saņem no Mālpils novada 
domes SIA „Norma K”” projektu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no Mālpils novada domes SIA „Norma 
K”. (Pielikumā). 

 
5/15.  

Par Mālpils novada domes 29.04.2015. lēmuma Nr. 4/21 „Par saistošo 
noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 

6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
nolikums” apstiprināšanu” atcelšanu. 

 
 

Saistībā ar konstatētajām neprecizitātēm 2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 
„Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” nolikums”, 

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

 
Atcelt Mālpils novada domes 29.04.2015. lēmumu Nr. 4/21 „Par saistošo 
noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 
„Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” nolikums” 
apstiprināšanu”. 

 
 

5/16.  
Par pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par 

budžetu un finanšu vadību” 14. panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par 
pašvaldībām” 21., 72. pantu un 2010.gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,  
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Dome, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris),  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.  
2. Mālpils novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu viena mēneša laikā 
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas 
lapā www.varam.gov.lv.  
3. Mālpils novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata pilnu tekstu mēneša 
laikā pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas lapā 
www.malpils.lv.  
4. Mālpils novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot 
Mālpils novada bibliotēkai. 

 
 

5/17.  
Par Rinalda Liepiņa atbrīvošanu no administratīvo lietu komisijas 

priekšsēdētāja amata. 

 
 

Novada domē 21.05.2015. saņemts Rinalda Liepiņa iesniegums 
(reģ.Nr.279), kurā viņš lūdz atbrīvot no administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja 
amata no 2015.gada 19.jūnija.  
 13.04.2015. novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 
ministrijas vēstule (reģ.Nr.321), kurā skaidrots: Saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 61.pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības 
administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 
pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot komisijas.  
 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pants noteic, ka 
pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu 
pilnvaru laiku. Līdz ar to pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanas 
nepieciešamību nosaka likums. Savukārt atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 
61.pantam izriet, ka pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā var būt tikai 
pašvaldības domes deputāti un attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji. 
 

Dome, ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz „Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa” 207.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
9.punktu un 61.pantu, balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), 
NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot RINALDU LIEPIŅU, pers. kods: „dzēsts”, no administratīvo lietu 
komisijas priekšsēdētāja amata no 2015.gada 19.jūnija. 

2. Izsludināt pieteikšanos uz administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja 
amatu līdz 2015.gada 15. jūnijam. 

3. Sludinājumus publicēt informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” un domes 
mājas lapā. 
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5/18. 
Par atļauju rīkot pasākumu „Latvijas-Igaunijas draudzības Kauss karpu 

makšķerēšanā 2015”. 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 
6.un 7. pantu, un ievērojot makšķernieku biedrības „Mālpils zivīm”, 
reģ.Nr.40008107281, un SIA „Barakuda M” reģ. Nr. 44103033218, iesniegumu 
(reģistrēts Mālpils novada domē 07.05.2015. Nr.239) ar lūgumu rīkot publisku 
pasākumu –Starptautiskās Latvijas-Igaunijas karpu makšķerēšanas sacensības, 

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

Atļaut makšķernieku biedrībai „Mālpils zivīm”, reģ.Nr.40008107281, un SIA 
„Barakuda M”, reģ.Nr.44103033218, rīkot Starptautiskās Latvijas - Igaunijas karpu 
makšķerēšanas sacensības Mālpils novada Centra ūdenskrātuvē no 4.jūnija plkst. 
8.00 līdz 7.jūnija plkst.18.00. 

 
 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 

Administratīvajā rajona tiesā. 
 

 

 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
28.05.2015. 


