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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 

 
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu. 
3. Par zemes vienību platību precizēšanu. 
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
5. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 
6. Par Mālpils novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr.3/6 “Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmā punkta anulēšanu. 
7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu. 
9. Par projekta saskaņošanu. 
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēm 2015.gada septembra-decembra mēnešiem. 
11. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības 

budžeta. 
12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un 

apstiprināšanu. 
14. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta 

stipendija 9.-12.klašu izglītojamiem” apstiprināšanu. 
15. Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Mālpils novada 

vidusskolā. 
16. Par Mālpils internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 
18. Par Mālpils internātpamatskolas  un Mālpils Profesionālās vidusskolas 

Darba koplīguma apstiprināšanu. 
19. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesnieguma 

izskatīšanu. 
20. Par Futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 



21. Par nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 
NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” 
apstiprināšanu. 

22. Par noteikumu „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās 
grāmatvedības politikas īstenošanu” apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2015. 
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu. 

 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa  
  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Rolands Jomerts, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Māra Ārente, 
Agnese Hildebrante, Valts Mihelsons 
 
 
 
Nav ieradušies deputāti – 
Aleksandrs Lielmežs – ikgadējā atvaļinājuma dēļ; 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ; 
Andris Apsītis – pamatdarba dēļ. 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Juriste Anna Višķere; 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums; 
Personāldaļas vadītāja Iveta Krieviņa; 
Nodokļu administratore – iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande; 
Finansiste Daina Sila; 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova. 
 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
 
 

 
 



 
9/1.  

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 1. septembrī saņemts (Reģ. Nr.439) I.V. 
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Kalna Ziemeļi", 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0143, kopplatība 7.40 ha, sastāvošu 
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0111, platību 
3.1 ha un kadastra apzīmējumu 8074 003 0143, platību 4.30 ha, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0111, platību 3.1 ha. 
 

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 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
1.1. Atļaut sadalīt I.V., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese: 

“dzēsts”, piederošo nekustamo īpašumu “Kalna Ziemeļi”, Mālpils novads, ar 
kadastra Nr. 8074 003 0143, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0111, platību 3.1 ha.  

1.2 Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Lejas Ziemeļi”, 
Mālpils novads. 

1.3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0111, ar 
platību 3.1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201). 

 
 

2. Mālpils novada domē 2015. gada 10. septembrī saņemts (Reģ.Nr.443) SIA 
RTRK, Reģ. Nr.58503015061, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Ķiberes”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0004, kopplatība 
60.80 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām, sadalot: 

1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0004, platību 
48.20 ha, trīs zemes gabalos ar aptuvenajām platībām 5.00 ha,  29.70 ha un  
13.50 ha; 

 2) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0005, ar platību 
12.60 ha, divos zemes gabalos ar aptuvenajām platībām 7.60 ha un 5.00 ha. 

 Nekustamā īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.50 uz SIA RTRK vārda, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
Iesniegumam pievienota AS Swedbanka piekrišana par nekustamā īpašuma 
sadali. 

  
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 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
  
2.1. Atļaut sadalīt SIA RTRK, Reģ. Nr.58503015061, adrese: Dreimaņu 

iela 11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, piederošo nekustamo īpašumu 
„Ķiberes”, Mālpils novads, kopplatība 60.80 ha, sastāvošu no divām zemes 
vienībām, sadalot: 

2.1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0004, platību 
48.20 ha, trīs zemes gabalos ar aptuvenajām platībām 5.00 ha, 29.70 ha un 
13.50 ha;  

2.1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0005, ar 
platību 12.60, ha divos zemes gabalos ar aptuvenajām platībām 7.6 ha un 5. 
00 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma 
pielikumā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 16. septembrī saņemts (Reģ.Nr.454) SIA 
LV Meži, Reģ. Nr.44103079618, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt 
nekustamā īpašuma „Aplīkas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0402, 
sastāvoša no trīs zemes vienībām, kopplatību 34.20 ha, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 005 0402, platību 15.00 ha, divos gabalos ar 
aptuvenajām platībām 4.3 ha un 10.7 ha. 

Nekustamā īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.393 uz SIA LV Meži vārda. 

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 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

  
3.1. Atļaut sadalīt SIA LV Meži, Reģ. Nr.44103079618, adrese: Beātes 

iela 5, Valmiera, LV-4201, piederošo nekustamo īpašumu „Aplīkas”, Mālpils 
novads, kopplatība 34.20 ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām, sadalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0402, platību 15.00 ha, 
divos  zemes gabalos ar aptuvenajām platībām  4.30 ha un 10.70   ha;  

3.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma 
pielikumā. 

 
4. Mālpils novada domē 2015. gada 1. septembrī saņemts (Reģ. Nr.465)  L.E. 
pilnvarotās personas  S.O. iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma "Šalkones", Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0038, kopplatība 
36.70 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0039, platību 15.4 ha, atdalot zemes gabalu ar 
aptuveno platību 1.9 ha.  Iesniegumam pievienota A/S Swedbank piekrišana 
par īpašuma sadali. 

 



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 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
4.1. Atļaut sadalīt L.E., personas kods “dzēsts”, deklarētā adrese: 

“dzēsts”, piederošā nekustamā īpašuma “Šalkones", Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 006 0038, kopplatība 36.70 ha, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0039, platību 15.40 ha, atdalot zemes gabalu ar 
aptuveno platību 1.90 ha. 

4.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma 
pielikumā. 

 
 

9/2.  
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Izvērtējot kadastra datus un situāciju dabā, tika konstatēts, ka zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0776, kopplatību 0.38 ha ar 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) un ceļu zemes nodalījuma joslā, iezīmēta 
ūdenskrātuves teritorijā. Lai sakārtotu kadastra datus  nepieciešams to 
pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0242, kopplatību 
5.6 ha, nosaukumu Pienotavas Ūdenskrātuve,  ar nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi -  Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas  (NĪLM kods 0302). 

Pamatojoties uz kadastra likuma 57. panta 1. punktu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
17.punkta 1. apakšpunktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 71.punkta otro 
daļu,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0776 ar platību 0.38 ha 
pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0242 ar platību 
5.60 ha. 
2. Precizēt nekustamā īpašuma Pienotavas Ūdenskrātuve, Mālpils, Mālpils 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0242 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi, nosakot - fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

 
 
 
 
 



9/3.  
Par zemes vienību platību precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumā noteiktajām Mālpils 
ciema robežām 2015. gada 2. septembrī Valsts zemes dienestam tika 
iesniegts lūgums precizēt Mālpils ciema Mergupes ielas, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8074 003 0803, un Mālpils novada pašvaldības ceļa 
Ziediņi-Eļmi-Sidgunda, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 0003 
0791, robežu un Mālpils ciema Lejciema ielas, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0784, un Mālpils novada pašvaldības ceļa Tehnikums–
Upmalas, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030646, robežu. 

2015. gada 17. septembrī saņemta Valsts zemes dienesta vēstule, 
kurā informē, ka pēc datu aktualizācijas zemes vienību platības pārsniedz 
pieļaujamās  platību attiecībā atšķirības attiecībā pret 2014.gada 29.oktobra 
Mālpils novada domes lēmumā Nr.12/3 „Par zemes vienību platību 
precizēšanu” (turpmāk – Lēmums) noteiktajām zemes vienību platībām un 
lūdz pieņemt domes lēmumu  par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
8074 003 0803, 8074 003 0791, 8074 003 0784, 8074 003 0646  platību 
precizēšanu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132 
punkta trešo apakšpunktu Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra 
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 283.punkta 
1. apakšpunktu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Precizēt zemes vienību platības : 
 

N
Nr.
p.k
. 

Īpašuma 
nosaukums 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

No 
platība, ha 

Uz 
platība, ha 

    
1 

Mergupes iela 80740030803 0,80 1,00 

    
2 

Ziediņi-Eļmi-
Sidgunda 

80740030791 0,75 0,56 

    
3 

Lejciema iela 80740030784 1,73 0,61 

    
4 

Tehnikums-
Upmalas 

80740030646 0,93 2,04 

 
  



 
9/4.  

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 14. septembrī (Reģ. Nr.447) 

saņemts A.S. iesniegums, kurā viņš lūdz izbeigt zemes nomas līgumu 
Nr.40/13 par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9”, 
kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0902, ar platību 3.92 ha, daļas ar platību 0.01 ha, nomu.  

Zemes nomas līgums ar reģistrācijas Nr.40/13, ir spēkā no 2013. gada 
2. maija līdz 2018. gada 31. decembrim. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš 
nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā 
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un saskaņā ar nomas līguma 
Nr.34/10 7.2 punkta otro daļu, kurā teikts, ka līgumu var pārtraukt 
pirmstermiņa pēc abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
1.  Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 40/13 ar A.S. par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 
0910, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, ar platību 
6.5017 ha, daļas ar platību 0.01 ha, nomu ar 2015. gada 31. decembri. 

 
9/5.  

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 9.septembrī (Reģ. Nr.42) saņemts 

P.B. iesniegums par zemes nomas līgumu noslēgšanu par nekustamā 
īpašuma “Tuņķēni”, Mālpils novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0236, kopplatību 0.8 ha, un nekustamā īpašuma “Erintes”, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0238, kopplatība 1.5 ha, nomu. 
Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecības produkcijas ražošana. 

Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās zemes un ir noteiktas kā 
starpgabali. Tās robežojas ar P.B. īpašumā esošajiem zemes gabaliem. 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1.1.Slēgt zemes nomas līgumu ar P.B. par pašvaldībai piekritīgo 
nekustamā īpašuma “Tuņķēni” zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 
004 0236, kopplatība 0.8 ha. 

1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar P.B. par pašvaldībai piekritīgo 
nekustamā īpašuma “Erintes” zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 004 
0238, kopplatība 1.5 ha. 

1.3. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 



2. Mālpils novada domē 2015. gada 16. septembrī (Reģ. Nr.456) saņemts 
A.B., kurš pārstāv ZS “Atvases,” iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas 
līgumu, par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Laukmales”, Mālpils 
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0877, platību 1.52 
ha, kurš ir noteikts kā starpgabals, nomu. Iznomājamā zemes gabala 
izmantošanas mērķis – lauksaimniecības produkcijas audzēšana. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z/S “Atvases” par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Laukmales”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0877, platību 1.52 ha, nomu. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 29. septembrī (Reģ. Nr.488) saņemts  
R. Ā. iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma “Kūlmanīši,” Mālpils novads, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0700, platību 1.95 ha, nomu un noslēgt 
zemes nomas līgumu par Valsts rezerves zemju fonda zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 8074 003 0523, platību 0.93 ha un ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0750, platību 1.81 ha, nomu. Iznomājamo zemes 
gabalu izmantošanas mērķis – ziemassvētku eglīšu audzēšana. 
 
Atbilstoši zemes pārvaldības likuma 17.panta 2. punktam, vietējai pašvaldībai 
ir tiesības iznomāt Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalus saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē 
pašvaldības zemes iznomāšanu, Līgumā paredzot pašvaldības tiesības 
vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā 
zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais 
zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts 
īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R.Ā. par pašvaldībai piekritīgās nekustamā 
īpašuma “Kūlmanīši”, Mālpils novads, kadastra apzīmējums 8074 003 0700, 
platība 1.95 ha, zemes vienības daļas aptuveni 1.5 ha platībā, nomu. 
3.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Reini Ādamsonu par Valsts rezerves 
zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0750, platību 1.81 ha, nomu. 
3.3. Nomas līgumos iestrādāt īpašus nosacījumus, ņemot vērā, ka ir plānots 
specifisks zemes izmantošanas mērķis un ka tā ir valsts rezerves zeme. 
3.4. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 
 
 
 
 
 



9/6.  
Par Mālpils novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr.3/6 “Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmā punkta anulēšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domes 2015. gada 25. marta sēdē tika izskatīts R.O. 
pilnvarotās personas A.R. iesniegums un pieņemts lēmums Nr. 3/6 “Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu”, kura pirmajā punktā dome atļāva sadalīt 
R.O. piederošo nekustamo īpašumu “Ziemeļi-Ūpes”, atdalot zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0314, kopplatību 11.54 ha, un piešķirt 
atdalītajam īpašumam nosaukumu “Ūpes”, kas netika reģistrēts  
Zemesgrāmatā. 

 2015. gada 27. augusta sēdē tika izskatīts R.O. pilnvarotās personas 
A.R. iesniegums, kurā viņš lūdz atļauju sadalīt  nekustamo īpašumu “Ziemeļi 
– Ūpes”, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030314, 
kopplatību 11.54 ha, piešķirot nosaukumu “Lauka Ūpes” un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0499, ar kopplatību 10.24 ha, piešķirot 
nosaukumu “Meža Ūpes”.  

Lai novērstu pretrunas dokumentos, nepieciešams anulēt 2015. gada 
25. marta sēdes Nr.3 lēmuma Nr.3/6 “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 
pirmo punktu. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Anulēt Mālpils novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmuma 3/6 “Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmo punktu. 
 

 
9/7.  

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

2015. gada 3. septembrī Mālpils novada domē ar Nr. 438 reģistrēts 
N.K. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu adresē : 
“dzēsts”, bijušai sievai M.S. un dēliem D.K., M.K.. 2015.gada 8.septembrī 
N.K. sagatavota atbildes vēstule, kurā norādīts, ka iesniegumam nav 
pievienoti dokumenti ar papildus informāciju par to, ka  tajā minētām 
personām M.S., D.K., M.K. nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā, un paskaidrots, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 
“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kas izdoti 
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta trešo daļu, 2.punktā 
noteikto “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošiem 
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
motivēta lēmuma pieņemšanas par dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk-
lēmums)”. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”, kurš stājās spēkā 
2003. gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punktu “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”. Tādējādi, LR PMLP Iedzīvotāju 
reģistrā izdarītais ieraksts par N.K. iesniegumā minēto personu deklarēto 
dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, konkrēti: M.S. no 02.02.1996.; D.K. no 
20.04.1989.; M.K. no 09.04.1998., uzskatāms par pirmreizējo deklarāciju, un 
Mālpils novada dome nav tiesīga izvērtēt viņu tiesības uz dzīvi mājīpašumā 
adresē “dzēsts”.   
 2015. gada 14. septembrī Mālpils novada domē saņemta un iesniegumam 
pievienota   2011.gada 2.februāra Siguldas tiesas sprieduma kopija, no kuras 
redzams, ka N.K. un M.S. (spriedumā “dzēsts”) laulība ir šķirta un Puses 
vienojušās, ka nekustamais īpašums “dzēsts” paliek N.K. īpašumā un puses 
atzīst, ka minētais nekustamais īpašums N.K. atsevišķa manta. 
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. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Ņemot vērā N.K. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, 
 
anulēt ziņas par  M.S., 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.  

 
9/8.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

2015.gada 22.septembrī saņemts un ar Nr. 467 reģistrēts Mālpils 
novada nekustamā īpašuma “dzēsts” īpašnieka  J.B.  iesniegums, kurā lūgts 
viņam 2016.gadā  noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)  samaksu 3 
termiņos,  t.i.,  pirmo maksājuma termiņu 15.05.2016., kad  tiks samaksāti 50 
% no aprēķinātās gada NĪN summas, bet  otrā un trešā maksājuma termiņos, 
kas atbilst Likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteiktajiem (15.08. un 
15.11.), pa 25 % no gada NĪN summas. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta  otrā daļa nosaka, ka 
attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, 
lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība. 
Par 2015.gadu J.B. ir samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 
nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi pilnā apmērā. 

 



Ņemot vērā J.B. iesniegumu un pamatojoties  uz likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta  otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
Pagarināt J.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, 
2016.gadā pirmo nekustamā īpašuma nodokļa  samaksas termiņu  līdz 
2016.gada 16.maijam. 

 
9/9.  

Par projekta saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 2015. gada 28. septembrī ar Nr. 481 reģistrēts 
biedrības “Mālpils zivīm” iesniegums ar lūgumu saskaņot labiekārtošanas 
darbu veikšanu nekustamajā īpašumā “Akmeņkalns”, kadastra Nr. 8074 003 
0223. Izstrādājot tehnisko dokumentāciju paredzētajiem Sauleskalna 
labiekārtošanas darbiem (bruģēta laukuma izbūve un kājāmgājēju takas 
ierīkošana nekustamajā īpašumā “Akmeņkalns”) un veicot atbilstošo 
saskaņošanu AS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Latvenergo” institūcijās, no to 
puses tika izvirzīta prasība šo labiekārtošanas darbu saskaņošanai ar vietējo 
pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu 
un 14. punktu, dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot nekustamā īpašuma “Akmeņkalns” labiekārtošanas būvniecības 
ieceri. 
2.  Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecību 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos 
būvniecības principus. 
3. Ieceres projekta risinājumu pirms iesniegšanas būvvaldē, saskaņot ar 
Mālpils novada Domi.  

 
 

9/10.  
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēm 2015.gada septembra-decembra mēnešiem. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada pašvaldībai, saskaņā ar 2015.gada 18.augusta Ministru 
kabineta rīkojumu Nr.437 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - 
pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, piešķirta valsts budžeta 
mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 311308.00 EUR 
apmērā četriem mēnešiem, tai skaitā, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 14980.00 EUR, 
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai un 

http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums


valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 
140844.00 EUR, profesionālās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 
48228.00 EUR, internātskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 99556.00 EUR, 
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 7700.00 EUR. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 22.12.2009., Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 
05.07.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības 
un profesionālās vidējās izglītības programmas”, 28.08.2001. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība” 
  

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada 
izglītības iestādēm sekojoši:  
1.1.Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”- 3745.00 
EUR/mēnesī; 
1.2.Mālpils novada vidusskolai – 35211.00 EUR/mēnesī; 
1.3.Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 12057.00 EUR/mēnesī; 
1.4. Mālpils internātpamatskolai – 24889.00 EUR/mēnesī. 

 
2. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
novada izglītības iestādēm sekojoši:  
2.1. Mālpils novada vidusskolai – 1078.00 EUR/mēnesī; 
2.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 423.00 EUR/mēnesī; 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 424.00 EUR/mēnesī. 

 
 

9/11.  
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Saskaņā ar 26.08.2015. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.8/8 par 
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta izglītības iestādēm interešu 
izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu Mālpils novada 
pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijas saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu.  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 



1.Piešķirt finansējumu septembra – decembra mēnešiem interešu izglītības 
programmu realizēšanai no pamatbudžeta interešu izglītības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada 
izglītības iestādēm sekojoši:  

1.1. Mālpils novada vidusskolai – 4754.00 EUR (1188.50 EUR/mēn); 
1.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4848.00EUR (1212.00 
EUR/mēnesī); 
1.3. Mālpils internātpamatskolai – 3460.00 EUR (865.00 EUR/mēnesī); 
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai - 297.00EUR (74.25 EUR/mēn). 

 
 
 

9/12.  
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir nepieciešams apstiprināt izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās izmaksas,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 
1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 

 
 
 

9/13.  
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un 

apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu par tarifikāciju atbilstību 
piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai un dotācijai,  

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
  

1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
3. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 
4. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 



5. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju 
(pielikumā); 

6. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 
7. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

vadītāja tarifikāciju (pielikumā); 
8. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā); 
9. Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā); 
10. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā). 
 

9/14.  
Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta 

stipendija 9.-12.klašu izglītojamiem” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 22.09.2015. saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktores p.i. iesniegums Nr.1-8/154, (reģ.Nr.470) par grozījumu veikšanu 
Noteikumos “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 
9.-12. klašu izglītojamiem”. Atbilstoši 23.12.2014. Mālpils novada domes sēdē 
apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek 
piešķirta stipendija 9.-12. klašu izglītojamiem”, uzsākot mācības Mālpils 
novada vidusskolas 10. klasē, izglītojamie varēja saņemt stipendijas, sākot ar 
2. semestri. Sagatavotie grozījumi paredz, ka turpmāk uzsākot mācības 
Mālpils novada vidusskolas 10. klasē, izglītojamie var saņemt stipendiju, 
sākot ar 1. septembri, 2015./2016. mācību gadā 10. klases izglītojamie var 
saņemt stipendiju, sākot ar 1. oktobri. Minētie noteikumi ir izteikti jaunā 
redakcijā.  
 Izskatot jaunā redakcijā izteiktos noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils 
novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 9.-12. klašu izglītojamiem” un 
pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta 
stipendija 9.-12. klašu izglītojamiem” (Lieta Nr. 3-03.2). 

 
9/15.  

Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Mālpils novada 
vidusskolā. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 22.09.2015. reģistrēts Mālpils novada vidusskolas 
direktora p.i. Lilitas Jomertes iesniegums Nr.1-8/156 (reģ.Nr. 469) ar lūgumu 
atbalstīt maksas pakalpojumu sniegšanu Mālpils novada vidusskolā skolēnu 
mācību palīglīdzekļu apvākošanai un apstiprināt iesniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumus.  
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 
21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,  



 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt sekojošus Mālpils novada vidusskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus: 

1.1. A4 formāta mācību palīglīdzekļa apvākošana – 0,60 EUR (t.sk. 
PVN) par 1 gb; 
1.2. A5 formāta mācību palīglīdzekļa apvākošana – 0,40 (t.sk. PVN) 
EUR par 1 gb. 

 
 

9/16.  
Par Mālpils internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 22.09.2015. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2-01/15 (reģ.Nr.475) par 
Mālpils internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta 
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas nolikumu (Lieta Nr. 3-03.1); 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils internātpamatskolas nolikumu, kas 
apstiprināts ar Mālpils novada domes 2009. gada 16. septembra sēdes 
lēmumu Nr. 6/3.  

 
9/17.  

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 22.09.2015. reģistrēts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.1.-17/32 (reģ.Nr.476) par 
Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Profesionālās 
izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikumu (Lieta Nr. 3-03.1); 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikumu, kas 
apstiprināts ar Mālpils novada domes 2009. gada 16. septembra sēdes 
lēmumu Nr. 6/2.  

 
 



9/18.  
Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 

Darba koplīguma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Izskatot sagatavoto Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 
vidusskolas Darba koplīgumu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
Darba koplīgumu. (pielikumā). 
 

 
9/19.  

Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesnieguma 
izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 15.09.2015. saņemts invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici Sev!” iesniegums un 29.09.2015. saņemts 
precizējums pie iesnieguma. 

 Biedrība 2016. gada martā svinēs biedrības pastāvēšanas 10 
gadskārtu.  

Biedrības “Notici sev!” biedru skaits no 7 cilvēkiem, kas biedrību 
dibināja, pieaudzis līdz 127 personām, no kuriem ap 50 cilvēki ir ar 
invaliditāti. Biedrības pastāvēšanas laikā realizēti 27 projekti par 163261,70 
EUR. Subsidētajās darba vietās tika nodarbināti 6 personas ar invaliditāti un 
3 jaunieši ar invaliditāti.  

SIF (Sabiedrības integrācijas fonda) projekta ietvaros tika veikta 352 
mālpiliešu anketēšana par cilvēkdrošību un drošumspēju Mālpils novadā. 
Lielākā daļa aptaujāto atzina, ka Mālpils pašvaldībā ir pietiekami sakārtota un 
droša vide, kurā iesaka dzīvot saviem draugiem un paziņām. Šī gada nogalē 
projekta ietvaros biedrība plāno izdot brošūru – „Cilvēkdrošība, drošumspēja 
Mālpils novadā”, ar ko varēs iepazīties ikviens mālpilietis. 2015. gada 3. 
decembrī biedrība gatavojas plašākam biedrības un SIF projekta noslēguma 
pasākumam, kurā plānojam iesaistīt līdz 80 novada iedzīvotājus.  

Biedrības “Notici sev!” pasākumos-semināros, radošajās darbnīcās, 
ekskursijās, ziedojumu akcijās, kurās iespēja piedalīties jebkuram novada 
iedzīvotājam. Biedrība nodrošina novada iedzīvotājiem, biedrības biedriem, 
personām ar invaliditāti radošās darbnīcas, darba, sadzīves un sociālo 
prasmju apguvi, kas  veicina iesaistīto personu psihosociālo atbalstu un 
integrāciju sabiedrībā, uztur viņu funkcionalitāti, kā  arī motivē viņus 
veselīgam dzīves veidam. Biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar citām 
invalīdu biedrībām, biedrība ir 66 līdzīgu organizāciju apvienību SUSTENTO 
biedri. 

 Biedrība 2015. gadā realizē 7 dažāda lieluma projektus par kopējo 
summu 34948,86 EUR, no 4 NVA subsidētās nodarbinātības projekti 
personām ar invaliditāti. 



Lai nodrošinātu kvalitatīvu turpmāko darbību, biedrība ir iecerējusi  
mūzikas un ritma nodarbību, kustību teātra, ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības novada profesionāļu vadībā. 

 

Biedrības biedru veselības stāvokļa uzturēšanai un stabilizēšanai 
biedrība lūdz atbalstu Mālpils novada domei, apmaksājot mūzikas un ritma 
nodarbību, kustību teātra un fizisko aktivitāšu nodarbību vadītāju atalgojumu 
kā 

a) mūzikas un ritma pieaugušo neformālās izglītības pulciņa vadīšanu 
jauniešiem-invalīdiem 2x nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām laika posmā no 
2015. gada 1. oktobra  līdz 2016. gada 31. maijam. 

b) ,,fizisko aktivitāšu ūdenī” pieaugušo neformālās izglītības pulciņa 
nodarbību vadīšanu biedrības biedriem  ar veselības traucējumiem 1x nedēļā 
pa 2 akadēmiskām stundām laika posmā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. 
gada 31. maijam.  

c) ārstnieciskās vingrošanas pieaugušo neformālās izglītības pulciņa 
nodarbību vadīšanu biedrības biedriem  ar veselības traucējumiem 1x nedēļā 
pa 2 akadēmiskām stundām laika posmā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. 
gada 31. maijam. 

d) kustību teātra pieaugušo neformālās izglītības pulciņa a nodarbību 
vadīšanu biedrības biedriem  ar veselības traucējumiem 1x nedēļā pa 2 
akadēmiskām stundām laika posmā no 2015. gada 1. oktobra  līdz 2016. 
gada 31. maijam. 
Augstākminēto aktivitāšu vadīšanai plānots piesaistīt novada speciālistus, 
kam ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 e) Biedrība lūdz nodrošināt transporta pakalpojumu invalīdu ar 
funkcionāliem, kustību traucējumiem nogādāšanai no ārstnieciskās 
vingrošanas un „fizisko aktivitāšu ūdenī” pulciņa nodarbībām uz dzīves 
vietām rudens, ziemas un pavasara periodos. 

 

 Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai ,,Notici sev!” būtu gatava 
uzņemties pašvaldības sociālā dienesta funkciju: sniegt personai 
psihosociālo palīdzību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: personu ar 
invaliditāti sociālās funkcionēšanas prasmju attīstīšanu, darba, sadzīves 
prasmju veidošanu un attīstīšanu, jo tie Mālpils novada iedzīvotājiem ar 
invaliditāti, esošiem ilgstošā krīzes situācijā, nav pieejami atbilstoši viņu 
spējām un funkcionalitātei. Pašvaldībai minētās funkcijas veikšana 
nepieciešama veselīga mikroklimata veicināšanai Mālpils novadā, kā arī 
personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Biedrībai “Notici sev!” sadarbībā ar iestāžu vadītājiem izstrādāt un iesniegt 
domē licencēšanai pieaugušo neformālās izglītības pulciņu programmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9/20.  
Par Futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 17.09.2015. saņemts Futbola skolas  "Garkalne" 

iesniegums. Futbola skola Mālpils novadā darbojas jau otro sezonu. 
Nodarbības tiek organizētas divās grupās-bērnudārza audzēkņiem un 
jaunāko klašu skolēniem. Treniņi notiek Mālpils sporta kompleksa zālē, bet tā 
kā šīs zāles izmaksas ir visaugstākās no futbola skolas īrēto zāļu izmaksām, 
bet samaksa par treniņiem visiem futbola skolas kluba biedriem ir vienāda, 
futbola skola mēģināja risināt šo jautājumu ar Mālpils internātskolas vadību, 
lai piešķir bezmaksas zāli, bet futbola skola strādā arī ar viņu audzēkņiem. 
Maijā tika nosūtīti dokumentus izglītības interešu pulciņa izveidei, bet 
septembrī futbola skola saņēma atbildi, ka visi pulciņi ir apstiprināti un skolai 
nav brīva laika zālē. 

Futbola skolai, strādājot ar Mālpils novada lielākajiem bērniem, prieks, 
ka vairāki no tiem parāda, ka ir gatavi nopietni strādāt un cītīgi trenēties, tāpēc 
arī panākumi neizpaliek, un viņi ir uzaicināti apmeklēt treniņus futbola skolas 
izlases sastāvā, bet šie treniņi notiek Upesciemā vai Ādažos un bērnu 
vecākiem ir nopietnas problēmas, lai sportistus izvadātu uz šiem treniņiem, 
kas notiek četras reizes nedēļā. Pašlaik izlases sastāvā aktīvi darbojas M.D., 
R.E., E.J., ja vecākiem iespējams izvadāt – K.V. un B.B., ir uzaicināti arī R.K. 
un E.Ž., bet viņi pašlaik izlases treniņus neapmeklē, jo vecākiem nav iespējas 
pašiem izvadāt. 
   

Futbola skola lūdz Mālpils novada domes palīdzību sekojošu jautājumu  
risināšanā: 

1. Piešķirt atvieglojumus sporta zāles īres maksai. Ja sporta zāles 
izmaksas būtu līdzvērtīgas pārējo sporta zāļu izmaksām, arī Mālpilī 
varētu rīkot turnīrus, lai arī vecākiem būtu iespējams uz vietas 
priecāties par savu bērnu sasniegumiem. 

2. Izveidot autobusa maršrutu, kas varētu izlases dalībniekus aizvest uz 
treniņiem un atpakaļ, pa ceļam  paņemot Ropažu, Zaķumuižas un 
Upesciema bērnus.  Futbola skola vēlētos šāda maršruta autobusu arī 
sestdienā, lai Mālpils bērniem būtu iespēja piedalīties futbola skolas 
sabraukuma treniņā un iepazītos ar citu novadu futbolistiem.  
Maršrutu futbola skola vēlētos, lai varētu veikt 5 reizes nedēļā un 
varētu pārvadāt apmēram 20 cilvēkus. 
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Noteikt Futbola skolai "Garkalne” Mālpils sporta kompleksa sporta zāles 
īres maksu treniņu organizēšanai 10 EUR/h (t.sk. PVN). 
2. Piešķirt Futbola skolai "Garkalne” atvieglojumus Mālpils sporta kompleksa 
sporta zāles īres maksai 50 % apmērā turnīru rīkošanai, katru ceturto reizi 
sporta zāles īre turnīru rīkošanai bez maksas.  
3. Atbalstīt sabiedriskā transporta maršruta izveidi maršrutā Mālpils – Ropaži 
– Zaķumuiža – Ādaži. 
 
 
 
 



9/21.  
Par nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 

NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” 
apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Izskatot sagatavoto nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 
NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu” projektu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt nolikumu “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA 
NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”. (Lieta 
Nr.3-03.1) 

 
 

9/22.  
Par noteikumu „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmatvedības 

politikas īstenošanu” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: L. Amerikai  
 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus „Par Mālpils novada pašvaldības vienotās 
grāmatvedības politikas īstenošanu”. (Lieta Nr. 3-03.2) 

 
 

9/23.  
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2015. 
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 

domes budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2015.gadam”” (Lieta Nr. 1-01.1). 

 
 
 
 
 
 



9/24. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 2015. gada 29.septembrī reģistrēts (reģ.Nr.486) 

SIA RTRK pilnvarotās personas SIA MikroMetrs iesniegums, kurā lūdz 
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Eļmi”, kadastra Nr. 
8074 005 0359, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0360, kuru 
izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Vilnis Možeiko (sertifikāta sērija BA 
Nr.360). 

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 6 balsīm “par” (R. Jomerts, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Eļmi”, kadastra 
Nr. 8074 005 0359, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0360, 
kuru izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Vilnis Možeiko (sertifikāta sērija BA 
Nr.360). 
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 15.4 ha platībā – piešķirt nosaukumu 
„Eļmīši”, Mālpils novads.  
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 15.4 ha platībā - noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 11.1 ha platībā - saglabā nosaukumu 
„Eļmi”, Mālpils novads.  
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 11.1 ha platībā - saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101). 

 
 
 

Sēdes vadītāja: 
Domes priekšsēdētāja vietniece     S. Strausa  
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
 
02.10.2015. 


