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MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.10 
 
 

Mālpils novada Mālpilī      28.10.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 15.40 
 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 

 
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
3. Par adreses piešķiršanu. 
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu. 
5. Par izmaiņām ceļu un ielu reģistrā. 
6. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 
7. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
11. Par S.Š. iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 2014. gada 26. marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

13. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu 
saskaņošanu. 

14. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finansēšanu. 
15. Par pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanu. 
16. Par izmaiņām amatu sarakstā. 
17. Par “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” 

un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu. 
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
19. Par automašīnas iegādi domes priekšsēdētāja vajadzībām. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 



Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Andris Apsītis, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Agnese 
Hildebrante, Valts Mihelsons 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova;  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Izglītības speciāliste Anita Sārna; 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
 
Nav ieradušies deputāti – 
 
Aleksandrs Lielmežs – slimības dēļ 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
Māra Ārente – pamatdarba dēļ 
 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
20. Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra nolikumā “Par 
Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA 
CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”. 
 
 
  



10/1. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 29. septembrī saņemts (Reģ.Nr.487) 
nekustamā īpašuma „Lejas Tiltiņi” kopīpašnieku: “”dzēsts” iesniegums, kurā 
lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Tiltiņi”, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 005 0389, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0389, platību 6.10 ha, izbeidzot kopīpašumu. 

Atbilstoši ierakstam Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.100000115979: 

1) 2/3 daļas nekustamā īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra Nr.8074 005 
0389, pieder A.L., 

2) 1/12 daļa nekustamā īpašuma īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra 
Nr.8074 005 0389, pieder M.D.,  

3) 1/12 daļa nekustamā īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra Nr.8074 005 
0389, pieder Z.M.Z., 

4) 1/12 daļa nekustamā īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra Nr.8074 005 
0389, pieder L.B.,  

5) 1/12 daļa nekustamā īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra Nr.8074 005 
0389, pieder M.V. 

 
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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

  
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Lejas Tiltiņi”, kadastra Nr.8074 

005 0389, Mālpils novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0389 platību 6.1 ha, atdalot zemes gabalu, kas atbilst 1/3 daļai no nekustamā 
īpašuma kopplatības, ar aptuveno platību  2.03 ha. 

2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma 
pielikumā. 
 

10/2. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo:S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 5. oktobrī reģistrēts (Reģ. Nr.500) A.Š. 
iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu par pašvaldībai piekritīgās 
zemes, nekustamā īpašuma “Vecpils”, kadastra Nr. 8074 003 0273, 
kopplatība 0.9025 ha, 8800/49350 domājamo daļu nomu, saskaņā ar 
24.09.2015. noslēgto Dzīvokļa pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma “dzēsts” 
iegādi starp J.Š. un A.Š. 
Par zemes domājamo daļu nomu 2015. gada 17. martā J.Š. noslēdzis zemes 
nomas līgumu, kurš reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā  ar 
Nr.19/15.  

 



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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 19/15 ar J.Š. 
1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.Š. par pašvaldībai piekritīgās zemes 
nekustamā īpašuma “Vecpils”, kadastra Nr. 8074 003 0273, kopplatība 
0.9025 ha, 8800/49350 domājamo daļu nomu. 
1.3. Reģistrēt zemes nomas līgumu pašvaldības nomas zemju žurnālā. 

 
 

2. Mālpils novada domē 2015. gada 20. oktobrī (reģ. Nr.545) saņemts T.R. 
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. 

 
Pamatojoties uzlikuma 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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, 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 T.R. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 

10/3. 
Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 5. oktobrī reģistrēts (Reģ. Nr.499) 
J.K. iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Cielavas”, 
Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0037 un 
ēkām, sakarā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā. 
 
Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punkta astoto daļu, 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

Piešķirt J.K., personas kods “dzēsts”, piederošā nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 8074 005 0037, “Cielavas”, zemes vienībai ar kadastra 



apzīmējumu 8074 005 0037, platību 2.1 ha un ēkām vienotu adresi: 
“Cielavas”, Mālpils novads, LV-2152. 
 
 

10/4. 
Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Izvērtējot nekustamā īpašuma Sporta iela 12A, kadastra Nr. 8074 003 
0846, datus, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0846, kopplatību 0.3539 ha, nepieciešams mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas 
plānojumam un saskaņā ar zemes gabala turpmākās izmantošanas mērķiem. 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17. punkta septītā apakšpunktu un 23. 
punkta otrā apakšpunkta  otro daļu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Mainīt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0846, Sporta iela 12 A, 
Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 084, kopplatību 0.3539 ha, nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi no 
“dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”, (NĪLM kods 0501) uz “Neapgūta 
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme”, NĪLM kods 0900). 
 
 
 

10/5. 
Par izmaiņām ceļu un ielu reģistrā 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Pārskatot ceļu un ielu reģistru, tika konstatēts, ka nepieciešams atzīt 

par neesošu un izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances Mālpils 
novada Mālpils ciema Upes ielu ( I-43), kuras faktiskā atrašanās vieta ir 
nekustamā īpašuma “Pienotava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0246, kura ir SIA Mālpils Piensaimnieks īpašumā.  

 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām 21. panta” pirmās daļas  20. 

un 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 14. panta 4. 
punktu, Ministru kabineta 2009. gada 15.septembra noteikumu Nr. 1052  
“Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punktu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 



1.1.Atzīt par neesošu, izņemt no pašvaldības ielu un ceļu reģistra un izslēgt 
no domes grāmatvedības uzskaites (bilances) Upes ielu (I-43) Mālpils ciemā, 
Mālpils novadā. 
 
 
2. Pārskatot ceļu un ielu reģistru, tika konstatēts, ka Sidgundas ciema 
Parkmales iela (I-27) nodrošina piekļūšanu nekustamajiem īpašumiem 
“Klintis”, “Rogas”, “Parkmaļi”, un “Afanasjevkas” un daļēji atrodas uz 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Parks”, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 80740050191 zemes, kura atrodas Sidgundas ciema teritorijā, un 
daļēji uz robežojošo nekustamo īpašumu: “Rogas”,  zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0456, “Parkmaļi”, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0028 un “Afanasjevkas”, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0457, zemēm (atrodas ārpus Sidgundas ciema 
teritorijas) privātpersonu īpašumos, kurām  zemes reformas likumos 
noteiktajā kārtībā noteikta ceļa servitūtu  teritorija. Taču Parkmales  iela nav 
reģistrēta kā inženierbūve. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. 
un 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 14. panta 4. 
punktu, Ministru kabineta 2009. gada 15.septembra noteikumu Nr. 1052  
“Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punktu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
2.1. Atzīt par neesošu, izņemt no pašvaldības ielu un ceļu reģistra un izslēgt 

no domes grāmatvedības uzskaites (bilances) Sidgundas ciema Parkmales 

ielu (I-27). 

2.2. Reģistrēt Valsts zemes dienestā inženierbūvi - pašvaldības ceļu 

Sidgundas Parks – Klintis. 

2.3. Veikt izmaiņas pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. 

2.4. Veikt izmaiņas domes grāmatvedības uzskaitē (bilancē). 

 
 

10/6. 
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

Ziņo: S. Strausa 
  

1. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta 4. apakšpunktam, līdz 
Ministru kabineta rīkojuma izdošanai par zemes reformas pabeigšanu 
attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā vietējā pašvaldības dome var 
pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piederību 
vai piekritību pašvaldībai. Pamatojoties uz likumu „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 pašvaldību mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot, ja  zeme atbilstoši augstāk 



minētā likuma  8.pantā noteiktajam, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts 
vārda,  

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1.1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 
0111, platību 0.13 ha ir  starpgabals un  piekrīt pašvaldībai. 

1.2.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0111, 
platību 0.13 ha, nosaukumu “Rozēnu Ceļš”. 

1.3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
 
 
 
2. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta 4. apakšpunktam, līdz 
Ministru kabineta rīkojuma izdošanai par zemes reformas pabeigšanu 
attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā vietējā pašvaldības dome var 
pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piederību 
vai piekritību pašvaldībai. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
piekto daļu, pašvaldībai piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru 
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai 
noslēdzami zemes nomas līgumi. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Sniedzes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0864, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0864, platību 0.1722 ha, ½ daļa piekrīt pašvaldībai. 
 
 
 

10/7. 
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
 
1. Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa iesniegumā 
Mālpils novada domei ierosina izvērtēt atsavināšanas lietderību pašvaldības 
nekustamajam īpašumam: „Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, Mālpils, 
Mālpils novads, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatību 0.1385 ha. 

Mālpils pagasta pašvaldībai zeme 0.13 ha platībā pastāvīgā lietošanā 
piešķirta ar 30.10.1996.  Mālpils pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.1838 
sporta un atpūtas kompleksa pasākumu vajadzībām. 

Veicot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības platība tika precizēta 
uz 0.1385 ha. 

Ar Mālpils pagasta padomes 2008. gada 7. septembra sēdes lēmuma 
Nr.15/2 26. punktu noteikts, ka zemes vienība piekrīt Mālpils pagasta 
pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8


Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu 
“Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, ar 2010. gada 21. septembra 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes lēmumu 
nostiprinātas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000480959. 

Nekustamā īpašuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030845 noteikti nekustamā īpašuma 
apgrūtinājumi: 

 1)Valsts nozīmes arheoloģiskā kultūras pieminekļa aizsardzības 
teritorija 0.1385 ha; 

 2) Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļa aizsardzības 
teritorija 0.1385 ha. 

Piekļūšana no pašvaldības ielas (Pils iela) nekustamā īpašuma “Pils 
iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0845 nodrošināta, nosakot ceļa servitūtu nekustamā īpašuma “Pils 
iela 8A”, kadastra Nr.8074 003 0868, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0686 (īpašnieks A.P.). 

 Par nekustamā īpašuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatību 0.1385 ha, 
2015. gada 20. septembrī ar Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un 
attīstības biedrību noslēgts zemes nomas līgums uz pieciem gadiem.  

Atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas plānojumam 
nekustamā īpašuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845 zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845 atrodas Publiskas apbūves teritorijā, 
zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir - neapgūta 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLM kods- 0900). 

Nekustamais īpašums “Pils iela 8B” ir daļa no Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa “Parks” (reģ.Nr.6704). 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro 
daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pils 
iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, sastāvošu no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatība 0.1385 ha. 
1.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta 
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 
 
 
2. Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa iesniegumā 
Mālpils novada domei ierosina izvērtēt atsavināšanas lietderību pašvaldības 
nekustamajam īpašumam „Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, 
sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0846, kopplatība 0.3539 ha. 

Mālpils pagasta pašvaldībai zeme 0.30 ha platībā pastāvīgā lietošanā 
piešķirta ar 30.10.1996.  Mālpils pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.1838 
sporta un atpūtas kompleksa pasākumu vajadzībām. 



Veicot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības platība tika precizēta 
uz 0.3539 ha. 

Ar Mālpils pagasta padomes 2008. gada 7. septembra sēdes lēmuma 
Nr.15/2 27. punktu noteikts, ka zemes vienība piekrīt Mālpils pagasta 
pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu 
“Sporta iela 12 A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, ar 2010. gada 28. septembra 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa lēmumu, 
nostiprinātas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000481085. 

Nekustamā īpašuma “Sporta iela 12 A”, kadastra Nr. 8074 003 0846 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030846 noteikti nekustamā 
īpašuma apgrūtinājumi: 

 1) Valsts nozīmes arheoloģiskā kultūras pieminekļa aizsardzības 
teritorija 0.3539 ha; 

 2) Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļa aizsardzības 
teritorija 0.3539 ha. 

3) Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļa teritorija un objekti –  
0.0705 ha. 

Nekustamā īpašuma “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0846  nav pieslēguma 
pašvaldības ielai. Stargabala statuss zemes vienībai nav noteikts. 

 Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 
0846, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0846, kopplatību 
0.3539 ha, 2005. gada 15. jūnijā ar A.P. noslēgts zemes nomas līgums, kurš 
ir spēkā līdz 2030.gada 16.jūnijam. 

Atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas plānojumam, 
nekustamā īpašuma “Sporta iela 12 A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0846 atrodas Publiskas apbūves 
teritorijā, zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir - neapgūta 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLM kods- 0900). 

Nekustamais īpašums “Sporta iela 12A” ir daļa no Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa “Parks” (reģ.Nr.6704). 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro 
daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, sastāvošu no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0846, kopplatība 0.3539 ha. 
2.2. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta 
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. 
 
 
3. Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa iesniegumā 
Mālpils novada domei ierosina uzsākt atsavināšanas procesu pašvaldības 
nekustamajam īpašumam, kadastra Nr. 8074 003 0878, “Sidrabiņas –Podiņi  
2”, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 003 



0878, kopplatība 0.35 ha,  apmainot pret  D.R.J. īpašumā esošo nekustamā 
īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0957, “Podiņu ceļš” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0952, kopplatība 0.44 ha, kura nepieciešama 
pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar 2006. gada 13. septembra Mālpils 
pagasta padomes sēdē ar lēmumā Nr. 13/1 apstiprināto vienošanos ar D.R.J. 
“Par pašvaldības ceļa “Sidrabiņas –Podiņi 2” posma maiņu pret jaunizbūvēto 
apvedceļu” 3.7  punktu, kurā paredz, ka pēc  apvedceļa izbūvēšanas un  abu 
ceļu ierakstīšanas zemesgrāmatā   tiks veikta zemes gabalu apmaiņa. 

Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu 
“Sidrabiņas- Podiņi 2”, kadastra Nr. 8074 003 0878, nostiprinātas Mālpils 
novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000486863 ar 2011. gada 27. 
janvāra Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes 
lēmumu.  

D.R.J. īpašuma tiesības par nekustamo īpašumu “Podiņu ceļš”, 
kadastra Nr. 8074 003 0957 nostiprinātas Mālpils novada zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr. 100000546904 ar 2015. gada 30. jūlija Rīgas rajona 
zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Everitas Ancānes lēmumu.  

Nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0878,  “Sidrabiņas – 
Podiņi 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0878  nosacītā 
tirgus vērtība  ir 500  euro (pieci simti euro), atbilstoši A/S “Auditorfirmas 
Invest-Rīga” 2015.gada 3. septembra vērtējumam.  

Nekustamā īpašuma “Podiņu ceļš”, kadastra Nr. 8074 003 0957, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0952 nosacītā tirgus 
vērtība ir 570 euro (pieci simti septiņdesmit euro.00), atbilstoši A/S 
“Auditorfirmas Invest-Rīga” 2015.gada 3. septembra vērtējumam.  

 
Pamatojoties uz likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
38.panta pirmo daļu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
 3.1. Atsavināt, apmainot pašvaldības nekustamo īpašumu “Sidrabiņas –
Podiņi 2”, kadastra Nr. 8074 003 0878, sastāvošu no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0878, platību 0.35 ha pret D.R.J. īpašumā 
esošo nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0957, “Podiņu ceļš”, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0952, ar platību 0.44 ha. 
3.2. Uzdot iepirkumu komisijai sagatavot dokumentāciju nekustamā īpašuma 
atsavināšanai zemes gabalu apmaiņai. 
 
 

10/8. 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
  

Mālpils pašvaldībā 2013. gada 6. decembrī tika noslēgts nomas līgums 
Nr.3-26-13/167, kurš ir spēkā (darbības laiks) līdz 2025. gada 5. decembrim, 
par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Nātrēni”  , kadastra Nr. 8074 
003 0933, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 daļas ar 
platību 3.5 ha un nedzīvojamo ēku: kūts  ar būves kadastra apzīmējumu 8074 



003 0257 007, šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 008, kūts 
ar būves kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 009 un šķūņa ar  būves  
kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 010  nomu ar J.B.  

Par nomas objektu 2014. gada 9. aprīlī nomnieks ir veicis vienu 
maksājumu. 

 2015. gada 23. martā J.B. tika nosūtīta vēstule, atgādinājums par 
nodokļu nomaksas nepieciešamību. 

 Par nomas objektu nodokļos neapmaksātā summa uz 19.10.2015. ir 
267.37 euro. 

Pamatojoties uzlikuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 
27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 
likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumiem Nr.735 „Par publiskas personas zemes nomu” uz nomas līguma 
Nr.3-26-13/167 10.1.2. punktu, kurā noteikts, ka iznomātājam ir tiesības, 
rakstiski informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no 
nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma 
pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nomnieka taisītos izdevumus nomas 
objektam, ja nomnieks vairāk kā trīs mēnešus nemaksā nomas maksu, vai 
citus maksājumus. 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Vienpusēji izbeigt nomas līgumu Nr. Nr.3-26-13/167 ar J.B. par nekustamā 
īpašuma “Nātrēni”, kadastra Nr. 8074 003 0933, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0257 daļas ar platību 3.5 ha un nedzīvojamo ēku   ar  
būvju kadastra apzīmējumiem: 8074 003 0257 007, 8074 003 0257 008, 8074 
003 0257 009,  8074 003 0257 010 nomu ar 2015.gada 28. oktobri. 
 
 

10/9. 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 21.oktobrī reģistrēts (reģ.Nr.359) 
M.S. pilnvarotās personas SIA “Rīgas mērniecības birojs” iesniegums, kurā 
lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Lapas”, 
kadastra Nr. 8074 006 0014, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
006 0262, kuru izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Reinis Aņģēns 
(sertifikāta sērija BA Nr.127). 

 
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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 



 
1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Lapas” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0262, kuru izstrādājis 
sertificēts zemes ierīkotājs Reinis Aņģēns (sertifikāta sērija BA Nr.127).  
1.2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 11.53 ha platībā - saglabāt 
nosaukumu „Kalna Lapas”, Mālpils novads.  
1.3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 11.53 ha platībā – noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus:  

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201) - 6.45 ha, 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
(NĪLM kods – 0101) - 5.08 ha. 
1.4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 19.68 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
„Lapas”, Mālpils novads.  
1.5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 19.68 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101). 
 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 26. oktobrī reģistrēts (reģ.Nr.560) R.M. 
pilnvarotās personas G.V.J. iesniegums, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Vibroka”, kadastra Nr. 8074 003 0631, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0264, kuru izstrādājis sertificēts 
zemes ierīkotājs Egils Krafts (sertifikāta sērija BA Nr.381). 
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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vibroka”, 
kadastra Nr. 8074 003 0631, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0264, kuru izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Egils Krafts (sertifikāta 
sērija BA Nr.381). 
2.2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 2.60 ha platībā un uz tās esošajai 
ēkai - piešķirt adresi Vibrokas iela 13, Mālpils, Mālpils novads.  
2.3. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 – 2.60 ha platībā – noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus:  
1) Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0.23 ha. 
2) dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, (NĪLM kods – 0501) – 2.37 ha. 
2.4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 4.18 ha platībā - piešķirt nosaukumu 
Vibrokas iela 7, Mālpils, Mālpils novads.  
2.5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 4.18 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem, (NĪLM kods – 0502). 
 



10/10. 
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

2015.gada 1.oktobrī  Mālpils novada domē  ar Nr.496 reģistrēts G.J. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietu adresē:   
“dzēsts”, ņemot vērā, ka viņš tur nedzīvo. 

Konstatēts sekojošais: PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē G.J. deklarētā 
dzīvesvieta adresē: “dzēsts”, reģistrēta no 14.10.1998. Ieraksts 
Zemesgrāmatā liecina par to, ka  24.10.2005. izbeigušās  G.J. īpašuma 
tiesības uz dzīvokļa īpašumu norādītajā adresē. 

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 G.J. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
anulēt ziņas par  G.J., 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.  

 
10/11. 

Par S.Š. iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2015. gada 1. oktobrī ar Nr. 492 reģistrēts S.Š. 
iesniegums ar lūgumu piešķirt vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu. 
Bērns H.Š., p.k. “dzēsts”, piedzima 2014. gada 8. jūnijā. Dzimšanas 
reģistrācija un dzīvesvietas deklarācija adresē “dzēsts”, veikta 2014. gada 12. 
jūnijā.  

Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 4.4. punktā 
noteikts, ka pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai 
aizbildņa iecelšanas  dienas. S. Š. iesniegumā  un domes komitejas sēdē 
paskaidro, ka nav bijusi informēta par to, ka viņai pienākas bērna 
piedzimšanas pabalsts, tādēļ pabalstu nav pieprasījusi saistošajos 
noteikumos minētajā termiņā. 
 
Dome atzīst S.Š. nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu. 
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 46.pantu,  



 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Atjaunot S.Š. vienreizējā bērna piedzimšanas pabalsta pieprasīšanas 
termiņu. 
 
2. Atļaut S.Š. līdz 2015.gada 30.novembrim pieprasīt vienreizējo bērna 
piedzimšanas pabalstu sakarā ar bērna H.Š., p.k. “dzēsts”, piedzimšanu, 
pieprasījumu iesniedzot p/a “Mālpils sociālais dienests”, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā. 
 

10/12. 
Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 2014. gada 26. marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 
trešo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi 2014. gada 26. marta 
saistošajos noteikumos Nr.11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1) 
 
 

10/13. 
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu 

saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Izskatot sagatavotos Mālpils novada vidusskolas vispārējās izglītības un 
interešu izglītības pedagogu pārtarifikācijas sarakstus, pamatojoties uz 2009. 
gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 9.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu  pārtarifikācijas sarakstus 
(pielikumā). 
 

10/14. 
Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finansēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 19.10.2015. saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktores p.i. iesniegums (reģ.Nr.543) ar lūgumu piešķirt papildus 



finansējumu interešu izglītībai - tautisko deju kolektīvu koncertmeistara 
programmas realizēšanai. Saskaņā ar 30.09.2015. Mālpils novada domes 
sēdes lēmumu Nr.9/11, par finansējuma piešķiršanu saskaņoto interešu 
izglītības programmu realizēšanai, tautisko deju kolektīvu koncertmeistara 
programmas īstenošanai 2015./2016.mācību gadā ir piešķirts finansējums 
atbilstoši 16 stundām mēnesī (0,76likmes). Šajā mācību gadā, apvienojot 
Mālpils novada vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņus un Mālpils Profesionālās 
vidusskolas 1.-4.kursa audzēkņus, tika izveidots un 5 stundas nedēļā 
darbojas vidusskolas posma jauniešu tautisko deju kolektīvs, kolektīva 
mēģinājumi notiek bez koncertmeistara. Lai nedublētos koncertmeistara 
darba grafiks, 5.-6.klašu deju kolektīva mēģinājumi koncertmeistara 
pavadījumā ir nodrošināti tikai 2.5 stundas nedēļā, nepieciešamo 5 stundu 
vietā. Lai nodrošinātu visu tautisko deju kolektīvu nodarbības koncertmeistara 
pavadījumā, tādejādi paaugstinot deju kolektīvu nodarbību kvalitāti, 
rezultativitāti deju kolektīvu skatēs un koncertos, ir veikti grozījumi interešu 
izglītības programmā “Koncertmeistars”, precizējot vadītājus un katra vadītāja 
darba apjomu, papildus paredzot 2,5 stundas nedēļā  5.-6. klašu tautisko deju 
kolektīva un 5 stundas nedēļā 10.-12.klašu tautisko deju kolektīva  darba 
organizēšanai. Šīs programmas realizēšanai ir nepieciešams papildus 
finansējums 179.00 EUR mēnesī (358.00 EUR novembra – decembra 
mēnešiem) 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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu 
“Koncertmeistars” ar iekļautiem grozījumiem (pielikumā); 
2. Piešķirt finansējumu 358.00 EUR apmērā novembra – decembra 
mēnešiem interešu izglītības programmas “Koncertmeistars” realizēšanai, 
interešu izglītības pedagoga darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  
 

10/15. 
Par pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

30.09.2015. Mālpils novada domes sēdē izskatīja Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev” iesniegumu, kurā biedrības biedru veselības 
stāvokļa uzturēšanai un stabilizēšanai, kā arī kvalitatīvas turpmākās darbības 
nodrošināšanai tika lūgts finansiāls atbalsts mūzikas un ritma nodarbību, 
kustību teātra, ārstnieciskās vingrošanas nodarbību un fizisko aktivitāšu ūdenī 
nodarbību realizēšanai. Lai nodrošinātu ikvienam Mālpils novada pašvaldības 
iedzīvotājam ar invaliditāti iespēju apmeklēt minētās nodarbības, tika lemts 
par šo nodarbību organizēšanu Mālpils novada pašvaldības iestādēs, 
piesaistot profesionālus šo iestāžu darbiniekus un izstrādājot pieaugušo 
neformālās izglītības programmas. Ar domes sēdes lēmumu Nr.9/9 tika 
uzdots biedrībai “Notici sev” sadarbībā ar iestāžu vadītājiem izstrādāt un 
iesniegt domē licencēšanai pieaugušo neformālās izglītības programmas. 
Rezultātā tika izstrādātas četras pieaugušo neformālās izglītības programmas 
cilvēkiem ar invaliditāti un izsniegtas licences šo programmu īstenošanai. 



Mālpils Sporta komplekss ir saņēmis licences pieaugušo neformālās izglītības 
programmu “Esi aktīvs ūdenī” -120 stundas/gadā un “Veselības vingrošana” -
120 stundas/gadā īstenošanai. Mālpils kultūras centrs ir saņēmis licences 
pieaugušo neformālās izglītības programmu “Mūzika visiem” – 120 
stundas/gadā un “Runa un kustība” - 60 stundas/gadā īstenošanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
Izglītības likuma 46. panta 3.daļu un 6.daļas 1.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Mālpils Sporta kompleksam finansējumu no pašvaldības budžeta 
atbalsta fonda līdzekļiem pieaugušo neformālās izglītības programmu ”Esi 
aktīvs ūdenī” un “Veselības vingrošana” īstenošanai 1484 EUR apmērā 
programmu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, paredzot 371.00 EUR finansējumu 2015. gada 
budžetā novembra-decembra mēnešiem. 
2. Piešķirt Mālpils kultūras centram finansējumu no pašvaldības budžeta 
atbalsta fonda līdzekļiem pieaugušo neformālās izglītības programmu ”Mūzika 
visiem” un “Runa un kustība” īstenošanai 1113.00 EUR apmērā programmu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, paredzot 278.00 EUR finansējumu 2015. gada budžetā novembra-
decembra mēnešiem. 
 
 

10/16. 
Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo: S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 15.10.2015. saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 
direktores Olgas Volosatovas iesniegums (reģ.Nr.511), kurā lūgts izdarīt 
atsevišķas izmaiņas P/A „Mālpils sociālais dienests" amatos. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Ar 2015.gada 31.oktobri likvidēt P/A „Mālpils sociālais dienests” amatus 
Sezonas kurinātājs 3 likmes un Kurinātājs/gadījumu darbu strādnieks 1 likme. 
1.2. Ar 2015.gada 1.novembri P/A “Mālpils sociālais dienests” izveidot jaunu 
amata vietu Datu ievades operators, nosakot pilnu darba laiku un amata algu 
544 EUR mēnesī. 
1.3. Ar 2015.gada 1.novembri P/A “Mālpils sociālais dienests” izveidot jaunu 
amata vietu Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, nosakot pilnu darba 
laiku un amata algu 556 EUR mēnesī 
1.4. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2015.gadam” Pielikumu Nr.13, papildinot ar  punktiem 
Nr.20, Nr.21 un ar 2015.gada 1.novembri izteikt to šādā redakcijā: 
 
 
 



Nr.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēnešalgu 

grupa 
Vienādo 

amatu skaits 

Noteiktā 
alga 

2015.gad
am EUR 

20. 
Datu ievades 

operators 
1 

19.6. Informācijas 
tehnoloģijas.  
Lietotāju atbalsts. 

I 6 1 544 

21. 
Ēku un 

apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 1 556 

 
2. Izskatot novada domē saņemto kultūras centra direktores E.Priekules 
iesniegumu, kurā lūgts no 2015.gada 1.novembra izdarīt izmaiņas kultūras 
centra amatu sarakstā, palielinot divām amatu vienībām vienādo amatu 
skaitu, 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Palielināt kultūras centra amata Vokālā ansambļa vadītāja (ar noteikto 
stundas likmi 4,60 EUR stundā) vienādo amata vienību skaitu par vienu 
vienību ar 2015.gada 1.novembri. 
2.2. Palielināt kultūras centra amata Vokālā ansambļa vadītāja (ar noteikto 
stundas likmi 3,77 EUR stundā) vienādo amata vienību skaitu par vienu 
vienību ar 2015.gada 1.novembri. 
2.3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2015.gadam” Pielikuma Nr.19 punktus Nr.17 un 
Nr.18, un ar 2015.gada 1.novembri izteikt tos šādā redakcijā: 
 

Nr.
p.k. 

Amata nosaukums 
Slod
ze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2015.gadam 

EUR 
Piezīmes 

17. 
Vokālā ansambļa 
vadītāja 

 
33.Radošie 
darbi 

IB 7 2 4,60 
Ne vairāk kā 
32 stundas 

mēnesī  

18. 
Vokālā ansambļa 
vadītāja 

 
33.Radošie 
darbi 

IB 7 3 3,77 
Ne vairāk kā 
40 stundas 

mēnesī  

 
 
3. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 30.09.2015. lēmumu Nr. 9/19, 
Biedrība “Notici sev!” sadarbībā ar iestāžu vadītājiem ir iesniegusi domē 
licencēšanai pieaugušo neformālās izglītības pulciņu programmas, tādēļ ir 
nepieciešams izveidot jaunu amata vietu Mālpils sporta kompleksā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2015.gadam” Pielikumu Nr.12, papildinot ar punktu Nr.10, un 
ar 2015.gada 1.novembri izteikt to šādā redakcijā: 

 



Nr.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēnešalgu 

grupa 
Vienādo 

amatu skaits 

Noteiktā alga 
2015.gadam 

EUR 

10. 
Vingrošanas 
nodarbību 
instruktors 

1 
48.Sporta 
organizēšana 

II 8 1 5,00EUR/h 

 
 

 
10/17. 

Par “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un 
“GADA CILVĒKS” piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
1. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu 
un pasniegšanu” un ar 16.10.2015. priekšsēdētāja rīkojumu Nr.24-V 
izveidotās pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt “Gada cilvēka” nominācijas sekojošiem novada iedzīvotājiem: 

“dzēsts” 
 
2. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu 
un pasniegšanu” un ar 16.10.2015. priekšsēdētāja rīkojumu Nr.24-V 
izveidotās pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
2.1.Piešķirt “dzēsts” pašvaldības apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS” un 
naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā. 
 

10/18. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 21.10.2015. saņemts Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 549) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu no 2015.gada 2.novembra. 
 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo un devīto daļu, Darba likuma 
151.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, Mālpils novada domes 
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma 2.7.punktu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumu Nr.3 „Apmaksātā 
papildatvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas kārtība”,  
 



Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam  
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – 13(trīspadsmit) darba dienas – no 
2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 19.novembrim par darba laiku no 
2014.gada 28.jūnija līdz 2015.gada 27.jūnijam. 
 
 

10/19. 
Par automašīnas iegādi domes priekšsēdētāja vajadzībām. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2015. gada 28. oktobrī saņemts domes priekšsēdētāja 
Aleksandra Lielmeža ziņojums par to, ka 2015. gada 18. oktobrī viņš iekļuva 
ceļu satiksmes negadījumā ar pašvaldības dienesta automašīnu Skoda 
Octavia, reģ. Nr. FZ 724. Satiksmes negadījumu izraisīja automašīna Honda 
Civic, kas braucot pāri ceļam Rīga – Garkalne – Mālpils no Inčukalna puses, 
neapstājās pie Stop zīmes un uztriecās virsū domes automašīnai. Pēc 
sākotnējā novērtējuma automašīnu nav lietderīgi atjaunot. (pielikumā 
automašīnas Škoda Octavia fotogrāfijas pēc notikušā satiksmes negadījuma). 
 
Dome konstatē, ka nepieciešamas iegādāties citu automašīnu domes 
priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanai. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt līdzekļus vieglās automašīnas iegādei domes priekšsēdētāja amata 
pienākumu pildīšanai līdz 25 000 EUR no budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem. 
2. Iepirkumu komisijai uzsākt iepirkuma procedūru vieglās automašīnas 
iegādei. 
 
 
 

10/20. 
Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra nolikumā “Par Mālpils 
novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” 

piešķiršanu un pasniegšanu”. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Izskatot sagatavotos nolikuma „Par Mālpils novada pašvaldības balvas 

“GODA NOVADIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” 
grozījumus, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 



Izdarīt nolikumā „Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 
NOVADIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” šādus 
grozījumus: 
 
1. Papildināt nolikumu ar 7.3.punktu šādā redakcijā: 

 
“7.3. Personām, kurām piešķirts apbalvojums “GODA NOVADNIEKS”, tiek 
piešķirta arī naudas balva, kuras apmēru katru gadu nosaka novada dome ar 
lēmumu.” 
 

 
 

Sēdes vadītāja: 
Domes priekšsēdētāja vietniece     S. Strausa  
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
 
02.11.2015. 


