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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.2 
 

Mālpils novada Mālpilī       25.02.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.30 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par sadarbību projekta „Autorizētā biogrāfija „Piekūns skrien debesīs”. 

Rokgrupas „Jauns Mēness” stāsts.” realizēšanā. 
2. Par Latgales Reģionālās televīzijas iesnieguma izskatīšanu. 
3. Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
6. Par zemes nomas līguma pārreģistrēšanu. 
7. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
8. Par zemes vienības platības precizēšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. 
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu. 
12. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.  
13. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI un 

DARI” īstenošanā. 
14. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” noteikumu un pieteikuma 

veidlapas apstiprināšanu. 
15. Par dalību projektā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās  mācīšanās aktivitātes visiem 
jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”. 

16. Par Mālpils novada vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogu pārtarifikācijas sarakstu saskaņošanu. 

17. Par noteikumu „Par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” apstiprināšanu. 
18. Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores apstiprināšanu.  
19. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. 
20. Par bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. 
21. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 

22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” 
apstiprināšanu. 

22. Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. 
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23. Par Mālpils novada domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” noteikumu 
apstiprināšanu. 

24. Par grozījumu veikšanu noteikumos „Par reprezentācijas izdevumu  
uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

25. Par noteikumu „Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 
noteikumi” apstiprināšanu. 

26. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas lietošanas 
noteikumos. 

27. Par skolēnu autobusu pašizmaksas apstiprināšanu. 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Rolands Jomerts, Andris Apsītis, Aleksandrs Lielmežs, Leontina 
Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Solvita Strausa, Valts Mihelsons, 
Linards Ligeris 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka 
Juriste Anna Višķere 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Jurista palīgs Viktorija Kalniņa 
Nodokļu administratore – iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande 
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums 
1. jautājuma izskatīšanā piedalās grāmatas „Piekūns skrien debesīs” autors Jānis 
Žilde un projekta vadītāja Ieva Līne 
 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos 
jautājumus par 2 (diviem) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā: 
  
28. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo lietu 
komisijas nolikumā. 
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29. Par glabāšanas vietu noteikšanu PA „Mālpils sociālais dienests” 
automašīnai. 
 
 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

- Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātes: Latvijas Pašvaldību savienības 
domes un ārkārtas domes sēde, Reģionu komitejas locekļu tikšanās, 
Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. 

- ES Reģionu komitejas sēdes: ALDE, Plenārā sesija. 
- Tikšanās ar SIA „Kvist” un SIA „ALA Lignea” pārstāvjiem par iespējām 

realizēt kopīgu ielu un ceļu projektu. 
- Parakstīta vienošanās par „Interreg” projekta realizāciju. 
- Finanšu ministrijas Konsultatīvās padomes sēde par jauno finanšu 

izlīdzināšanu. 
- [...] 
- Izbeigts kriminālprocess par Tehnikuma fermas šķūņu dedzināšanu. 
- Uzaicināti uz tikšanos SIA „Terra Baltic pārstāvji” par valsts dzīvojamā fonda 

pārvaldīšanu. 
- Skaidrošanās par Valsts kontroles izvirzītajiem jautājumiem. 
- Lekcija Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem par ES institūcijām. 

 
 
Priekšsēdētāja vietniece S. Strausa informē, ka piedalījusies kopsapulcē par 
nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā turpmāko izmantošanu. 
 
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 
 
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka ir noslēdzies iepirkums un ir iegādāts skolēnu 
autobuss. 
 
Deputāte M. Ārente ziņo, ka Mālpils kultūras centrā organizēta tikšanās ar 
mākslinieci Elitu Patmalnieci un mākslinieces izstādes atklāšana. 
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2/1. 
Par sadarbību projekta „Autorizētā biogrāfija „Piekūns skrien debesīs”. 

Rokgrupas „Jauns Mēness” stāsts.” realizēšanā. 

 
Mālpils novada domē 12.02.2015. saņemts Jāņa Žildes (biedrības "I DID 

IT") piedāvājums saistībā ar projekta „Autorizētā biogrāfija „Piekūns skrien 
debesīs.” Rokgrupas „Jauns Mēness” stāsts.”” realizāciju. 

Mūzikas apskatnieks, publicists, portāla “TV NET’” žurnālists Jānis Žilde 
radījis savu stāstu par vienu no visu laiku populārākajām latviešu mūziķu 
apvienībām – grupu “Jauns Mēness’”, tādējādi piedāvājot līdz šim pirmo plašāko 
ieskatu grupas vēsturē. Līdzīgi kā daudzas astoņdesmito gadu rokgrupas, “Jauns 
Mēness” bija starp tautas Atmodas kustības redzamākajiem lāpnešiem, 
skaļākajiem ruporiem, neapšaubāma Latvijas kultūras kanona sastāvdaļa.  

Caur grupas biogrāfiju stāstītājs atsedz vairāku laikmetu kultūrvides 
iezīmes, ilūzijas, realitāti.  Grāmatā aplūkots grupas darbības laiks no 1986. līdz 
1999.gadam, ieklausoties katrā skaņu ierakstā un izpētot katra mūziķa dzīves 
gājumu un muzikālo pienesumu. 

Grāmatas mērķauditorija: aktīvā Latvijas sabiedrības daļa – pieaugušie 
vecumā no 25 – 60 gadiem, kam ir pazīstama grupas daiļrade, kā arī ir intereses 
par grāmatā aprakstīto laikposmu Latvijas vēsturē, mūziķi un popkultūras 
interesenti, nozares profesionāļi un kultūras darbinieki. 

Grāmatas izdošanas laiks: 2015.gada februāra beigas /marta sākums. 
Plānotais metiens: 2000 eksemplāru. 

 

Biedrība "I DID IT" piedāvā Mālpils novada domei:  
 

1) Kļūt par grāmatas domubiedru, gūstot iespējas pozicionēties un stiprināt savu 
tēlu kā latviešu mūzikas vēstures liecību un kultūrvides atklājējam un 
atbalstītājam, 

2) 15 grāmatas ar mūziķu autogrāfiem, 
3) 2 – 3 Mālpils novadam veltītas publikācijas portālā ‘’TV NET’’ laikposmā no 

2015.gada 1.marta līdz 2015.gada 31.decembrim, 
4) Mālpils novada ģerboņa izvietojums grāmatas reklāmā portālos ‘’TV NET’’ un 

‘’Apollo’’ grāmatas reklamēšanas laikā 2015.gada martā,  
5) Mālpils novada (vārda) pieminēšana ar grāmatu saistītajos publicitātes 

paziņojumos grāmatas autora ‘’Twitter’’ kontā 2015.gada martā, 
6) Mālpils novada domes pieminēšana grāmatas autora sniegto interviju laikā. 
 

Nepieciešamā atbalsta summa no pašvaldības puses - 700 eiro. 
 
 Izskatot iesniegtos materiālus un grāmatas autora Jāņa Žildes prezentāciju, 
tiek konstatēts, ka: 

-  grupas „Jauns Mēness” pirmsākumi ir cieši saistīti ar Mālpils novadu un  
grupas vēsture ir  arī daļa no Mālpils  vēstures; 

- Grupas ģitārists Gints Sola un viņa ģimene jau daudzus gadus dzīvo Mālpils 
novadā; 

- Likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska 
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 
pieminekļu saglabāšanai u.c.); 
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- Atbalstot piedāvāto sadarbību, Pašvaldība sekmētu  kultūras un vēstures  
mantojuma kā sabiedrībai būtiskas  vērtības saglabāšanu, pozicionētu sevi 
kā ieinteresētu un kultūru atbalstošu  pašvaldību. 
 

Izvērtējot augstākminēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par”  
(A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante,  
S. Strausa), 2 balsīm „atturas” (V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt projekta „Autorizētā biogrāfija „Piekūns skrien debesīs.” Rokgrupas 
„Jauns Mēness” stāsts.” realizāciju, piešķirot finansējumu 700 EUR apmērā no 
atbalsta fonda līdzekļiem. 
2. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību "I DID IT" par Mālpils novada 
popularizēšanu.  
 
 

2/2.  
Par Latgales Reģionālās televīzijas iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 17.02.2015. saņemts Latgales Reģionālās televīzijas 
sadarbības piedāvājums Mālpils novada pašvaldībai. Lai Mālpils novada 
pašvaldība varētu turpmāk regulāri informēt gan novada un Latvijas iedzīvotājus 
par novada aktualitātēm, pašvaldības īstenotajiem projektiem un iecerēm, 
aktualitātēm un sasniegumiem, Latgales Reģionālā televīzija (turpmāk tekstā LRT) 
piedāvā  izmantot savus sniegtos pakalpojumus. 

LRT ir 20 gadu pieredze ziņu sižetu, reportāžu un raidījumu veidošanā. 
Televīzijas formāts ļauj iedzīvotājiem savlaicīgi saņemt aktuālāko informāciju tieši 
no pirmavotiem – pašvaldības darbiniekiem, tādējādi veicinot iedzīvotāju 
uzticēšanos pašvaldībai, radot izpratni par tās darba nozīmi un ieguldījumu novada 
attīstībā un ar atklātumu un godīgumu stiprinot labas pārvaldības praksi. 

LRT ir izveidota veiksmīga sadarbība ar vairākiem nacionālajiem TV 
kanāliem – LNT, TV5, reģionālo televīziju kanālu Re:TV, kas nodrošina, ka 
svarīgākās Mālpils novada aktualitātes sasniegs auditoriju visā Latvijā. Veidotie 
stāsti par Mālpils novadu būs redzami LNT raidījumā „Šodien Novados”, kā arī 
sižetu tulkojumi krievu valodā TV5 raidījumā „Nedēļa novados”. Tāpat LRT 
veidotās ziņas, reportāžas un raidījumi ir pieejami HD formātā televīzijas mājaslapā 
www.rtv.lv, kanālā www.youtube.com un sociālajā tīklā www.facebook.com, kas 
sniedz iespēju pašvaldībai visus sagatavotos audiovizuālos materiālus ievietot 
savā mājaslapā un citās saitēs, kā arī saglabāt arhīvos, izmantot prezentācijās un 
pasākumos. 
LRT projekts paredz izpildīt sekojošus darba uzdevumus: veikt stāstu filmēšanu 
par Mālpils novadu un demonstrēšanu informatīvajā raidījumā „Šodien novados” 
vai „Nedēļa novados” (1 stāsts mēnesī, kopējais apjoms 3 minūtes – 5 minūtes 
raidlaika mēnesī, martā, aprīlī, maijā – 2 stāsti). Izbraukums uz filmēšanu pēc 
Mālpils novada domes pieprasījuma.  
Izvērtējot augstāk minēto, lai nodrošinātu pašvaldības darbības publicitāti, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septīto daļu, Dome, balsojot 
ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, M. Ārente,  
A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

http://www.rtv.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
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1. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Latgales Reģionālā televīzija” par TV raidlaika 
izmantošanu uz 10 mēnešiem. 
 

 
2/3.  

Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 16.02.2015. saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 

iesniegums (reģ. Nr. 73), kurā biedrība informē, ka LR Zemkopības ministrija 
izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanas pirmo kārtu vairākiem Zivju fonda 
pasākumiem, t. sk. pasākumam “Zivju resursu pavairošanai un atražošanai 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. 
 Biedrība „Mālpils zivīm” apsaimnieko divas Mālpils novadam piederošas 
ūdenskrātuves, kurās iedibināta licencētā makšķerēšana, līdz ar to gan biedrībai, 
gan domei ir tiesības piedalīties projektu konkursā. Saskaņā ar nolikumu, 
maksimālais atbalsts no šī fonda var būt līdz 6000 EUR, projekta pieteikumi 
jāiesniedz līdz š.g. 28. februārim.  
 Līdz šim katru gadu biedrība pati ir pavairojusi zivju resursus šajās 
ūdenskrātuvēs par naudas līdzekļiem, kādi bija pieejami katra gada beigās, 
galvenokārt no fizisko un juridisko personu ziedojumiem. Pagājušajā gadā nekādi 
ziedojumi netika sniegti, līdz ar to arī pavairotais zivju resursu apjoms bija pavisam 
neliels, par to vēl biedrība ir parādā zivju audzētavai 250 EUR. Iepriekšējo 
biedrības 9 gadu darbības rezultātā ir paveikti daudz dažādi pasākumu kompleksi, 
kā rezultātā tagad biedrība ir ļoti labi atpazīstama valstī un pat aiz tās robežas. 
Piemēram, šogad Mālpilī jau tiks organizētas 2 starptautiskas, 2 valsts un vairākas 
vietējā mēroga sacensības dažādos makšķerēšanas sporta veidos. Lai tas viss 
sekmīgi turpinātos arī nākotnē, nepieciešams regulāri pavairot zivju resursus 
biedrības apsaimniekojamos ūdeņos. Tāpēc ir sagatavots projekta pieteikums Zivju 
fondam, kurā paredzēts arī vietējās pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais projektā 
paredzētais finansējums varētu būt ~ 5000 EUR, paredzamais pašvaldības 
līdzfinansējums – 1000 EUR. 
 Augstākminētā sakarā, biedrība lūdz atbalstīt ieceri piedalīties Zivju fonda 
izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Zivju resursu palielināšana Mālpils 
novada ūdenskrātuvēs” un tā realizācijai piešķirt 1000 EUR. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1. Atļaut biedrībai „Mālpils zivīm” pavairot zivju resursus Mālpils novada 
ūdenstilpnēs, tajā skaitā Mālpils novada pašvaldībai piederošajās. 
2. Saskaņot biedrības „Mālpils zivīm” projekta „Zivju resursu palielināšana Mālpils 
novada ūdenskrātuvēs”  realizāciju Mālpils novada pašvaldības ūdenstilpnēs. 
3. Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Mālpils zivīm” projekta “Zivju resursu 
palielināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” realizācijai 1000 EUR apmērā no 
dabas resursu fonda līdzekļiem. 

2/4.  
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemti šādi personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015. gadā :   
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1) No pirmās grupas invalīda A.K. aizbildņa G.K. par  nekustamo īpašumu 
„dzēsts”. 10.02.2015.iesniegums ar reģ. Nr.69.  
2) No otrās grupas invalīda  P.R. par  nekustamo īpašumu „dzēsts”. Mutvārdu 
iesniegums pierakstīts telefoniskā sarunā, 17.02.2015. ar reģistrācijas Nr.82. 
3) No otrās grupas invalīdes  U.I. par  nekustamo īpašumu    „dzēsts”. 
16.01.2015.iesniegums ar reģ. Nr.75. 
4) No D.V., kura ģimenē ir trīs  bērni, kas mācās un ir vecāku apgādībā, par 
nekustamo īpašumu „dzēsts”.16.02.2015. iesniegums ar reģ.Nr.74, ar tam 
pievienotiem dokumentiem. 
5) No politiski represētās personas E.N.  par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
19.02.2015. iesniegums ar reģ.Nr.91. 
6) No otrās grupas invalīdes R.R. par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
20.02.2014.iesniegums ar reģ. Nr.98. 
7) No trešās grupas invalīdes L.L. par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
23.02.2015.iesniegums ar reģ.Nr. 101. 
  
Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests saimniecībās 
„dzēsts ”nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platības, kā arī, nav ziņu par šo un citu iesniegumos minēto īpašumu izmantošanu 
saimnieciskā darbībā. PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas apstiprina D.V. 
sniegto informāciju, ka ģimenē ir trīs bērni „dzēsts”. 

LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta  otrā daļā  noteikts, ka 
politiski represētajām personām par zemi, kā arī šā likuma 3.panta pirmās daļas 
2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo 
personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

  Mālpils novada dome 2011. gada 26. janvāri apstiprinājusi Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un 
iesniegumu izskatīšanas kārtību.   

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1. Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1.1.:    
 
1.1.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 70 % apmērā   
pirmās grupas invalīdam   A.K., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas 
adrese:  „dzēsts”,    par  nekustamo īpašumu   „dzēsts” – zemi un dzīvojamo māju. 

 
2. Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1.:    
  
2.1.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam  P.R., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas 
adrese: „dzēsts”,    par  nekustamo īpašumu  “dzēsts”. 
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2. 2.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei U.I., personas kods  „dzēsts”, deklarētās dzīvesvietas 
adrese:   „dzēsts”,  par   dzīvokļa īpašumu  adresē:  „dzēsts”.   
2.3. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei  R.R, personas kods „dzēsts”, deklarētās dzīvesvietas 
adrese:   „dzēsts”,  par   nekustamo īpašumu “dzēsts” (zemi un dzīvojamo māju). 
 
 3. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26.janvāra Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ”,   
p.2.3.:  
 
 3.1. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā 
par nekustamo īpašumu „dzēsts” (zemi  un dzīvojamo māju), D.V., personas kods 
„dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas adrese:   „dzēsts”. 
 
4. Ņemot vērā personas iesniegumu un  pamatojoties uz LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 
  
4.1. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai  E.N., personas kods „dzēsts”,  deklarētās 
dzīvesvietas adrese: „dzēsts”, par dzīvokļa īpašumu „dzēsts”. 
 
5. Izskatot  L.L. iesniegumu un ņemot vērā, ka LR likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātajos 
Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu” nav paredzētas tiesības  piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus trešās grupas invalīdiem,  
 
5.1. Nepiešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu 2015.gadā par nekustamo 
īpašumu „dzēsts” L.L., personas kods „dzēsts”, deklarētā „dzēsts”. 

 
 

2/5.  
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 16.februārī ar Nr.76 reģistrēts  A.J. 
iesniegums, kurā viņa lūdz izbeigt zemes nomas līgumu  par zemes vienības ar 
nosaukumu “Brāļu kapi”,  kadastra apzīmējums 80740030407, zemes gabala daļu 
ar platību 0.4 ha, kas tika noslēgts 01.01.2011.   
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Pēc abpusējas vienošanās ar 01.01.2015. izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 30/11 
ar A.J. par zemes vienības ar nosaukumu “Brāļu kapi”,  kadastra apzīmējums 
80740030407, zemes gabala daļu ar platību 0.4 ha nomu, kas tika noslēgts 
01.01.2011.   
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2/6.  

Par zemes nomas līguma pārreģistrēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2015. gada 30.janvārī ar Nr.51 reģistrēts  G.A. iesniegums, 
kurā viņa lūdz pārreģistrēt uz viņas vārda  nomas līgumu par zemes vienības ar 
adresi Enerģētikas iela 3,  kadastra apzīmējumu 80740030278, zemes gabala daļu 
ar platību 0.06 ha, par kuru 3.01.2013 noslēgts nomas līgums ar V.A., personas 
statuss - miris. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt nomas līgumu ar V.A. par zemes vienības ar adresi Enerģētikas iela 3, 
Mālpils, Mālpils nov. kadastra apzīmējumu 80740030278, daļu ar platību 0.06 ha 
nomu. 
2. Slēgt nomas līgumu par zemes vienības ar adresi Enerģētikas iela 3, Mālpils, 
Mālpils nov, kadastra apzīmējumu 80740030278, daļu par platību 0.06 ha ar G.A. 
3. Reģistrēt nomas līgumu Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu 
reģistrācijas žurnālā. 
 
 

2/7.  
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2015. gada 09. februārī reģistrēts (reģ. Nr.65) M.P. 

iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ruķi”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 004 0038, kopējā platība 43.9 ha, sastāvošu no divām 
zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0038, platību 
11.5 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0039, platību 32.4 
ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0038 ar platību 11.5 
ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.173 uz M.P. vārda un 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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1.1. Atļaut sadalīt M.P., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 8074 004 0038, atdalot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 004 0038, platību 11,5 ha. 
1.2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0039, platību 
32.4 ha saglabāt:  

1.2.1. adresi „“Ruķi”, Mālpils novads,  
1.2.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 



10 
 

1.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0038, platību 
11,5 ha:  

1.3.1. piešķirt nosaukumu “Pienenes’’, 
1.3.2. noteikt dalītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods - 0101) - 4.3 ha 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - (NĪLM 

kods - 0201) – 7.2 ha 
 
 

2. Mālpils novada domē 2015. gada 17. februārī reģistrēts (reģ. Nr.86) M.K. 
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunniči”, Mālpils 
novads ar kadastra Nr. 80740020032 ar kopējo īpašuma platību 21,6 ha, 
sastāvošu no divām zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 80740020032, 
platību 14,67 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740020035, platību 
6.95 ha, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.259 uz M.K. vārda un īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, atdalot 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  80740020032, platību 14.67 ha. 

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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
2.1.Atļaut sadalīt M.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošs „dzēsts”, 

nekustamo īpašumu „Jaunniči”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 80740020032, ar 
kopējo īpašuma platību 21,6 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80740020032, platību 14.67 ha. 

2.2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740020035, 
platību 6.95 ha, saglabāt:  

2.2.1. nosaukumu „Jaunniči”, Mālpils novads,  
2.2.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 
2.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740020032, 

platību 14.67 ha: 
2.3.1. piešķirt nosaukumu “Vecniči’’, Mālpils novads. 
2.3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
 
 

2/8.  
Par zemes vienības platības precizēšanu. 

 
Jautājums domes sēdē netiek izskatīts. 
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2/9.  
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. 

 
1. Izvērtējot nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 29”, Mālpils, Mālpils novads, 

kadastra Nr.8074 003 0831, datus, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0831 ir nepieciešams mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi. Zemes vienībā ir uzbūvēta dzīvojamā māja-pirts, kas ir nodota 
ekspluatācijā.  

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 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1.1.Noteikt nekustamā īpašuma „Ķiršu iela 29 ”, Mālpils, Mālpils novads, LV -
2152, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0831, kopplatību 0,4930 
ha, dalītu zemes lietošanas mērķi: 

1.1.1. noteikt - individuālo dzīvojamo māju apbūve, (NĪLM kods – 0601) - 
0.1200 ha platībā. 

1.1.2 saglabāt esošo - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM 
kods – 1003) - 0.3730 ha platībā. 

 
 

2. Mālpils novada domē 2015. gada 19. februārī reģistrēts (reģ. Nr.92) E.D. 
iesniegums, kurā viņa lūdz pārskatīt viņai piederošā zemes gabala Ziedu ielā 3, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030088, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, nosakot mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve platībai 0.1 
ha, saskaņā ar zemes robežu plānu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740030088, atbilstoši Mālpils 
novada teritorijas plānojumam 2013.-2024. gadam, atrodas ciema mazstāvu 
dzīvojamo māju apbūves teritorijā, kur galvenais zemes lietošanas mērķis ir 
individuālo dzīvojamo māju apbūve ar noteikto minimālo zemes gabala platību 
0.1200 ha. Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, kā mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes vienības un izbūves 
teritorijas ar vai bez dzīvojamās mājas uz tās, kur primārais zemes izmantošanas 
veids ir vienģimenes vai divģimeņu 1 - 2 stāvu ēku dzīvojamā apbūve. Kā atļautā 
zemes palīgizmantošana šajā teritorijā ir mazdārziņi. 

Pamatojoties uz un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 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”, 

 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
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2.1. Noteikt nekustamā īpašuma „Ziedu iela 3 ”, Mālpils, Mālpils novads, LV 

- 2152 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0088, kopplatību 
0,30000 ha, dalītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

2.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve, (NĪLM kods – 0601) - 0.1200 ha 
platībā. 

2.1.2. pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods – 
0502) - 0.1800 ha platībā. 

 
 

2/10.  
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 
Mālpils novada dome ar 2010.gada 22.decembra lēmumu Nr. 16/6 „Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu” un ar 2013.gada 25.septembra 
lēmumu Nr. 14/10 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu” nolēma 
atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu – „Lejasrautēni”, Mālpils 
novads, un uzdeva iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta 
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju. Mālpils novada domē 
2014.gada 25.martā tika saņemts AS „BDO”, reģ. Nr. 40003035771, juridiskā 
adrese Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, veiktais Mālpils novada domei piederošā 
nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli tika organizēta 
2014.gada 19.maijā. Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 31.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ja neviens pircējs nav 
pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu 
un ņemot vērā nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.16, dome 2014.gada  
28.maijā nolēma atzīt 2014.gada 19.maijā organizēto nekustamā īpašuma 
„Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu. 

 
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi mēģināt atkārtoti  atsavināt nekustamo īpašumu 
„Lejasrautēni”, pārdodot to izsolē, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  
 
Nekustamais īpašums „Lejasrautēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0250, 
sastāv no zemes gabala 3,72 ha platībā un uz tā esošās mežaudzes. Saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas 
datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2015. ir 961 eiro, mežaudzes 
kadastrālā vērtība uz 29.12.2014. ir 1155 EUR. Saskaņā ar AS „BDO” sniegto 
novērtējumu (25.03.2014.), nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 7400 eiro, t.sk., 
mežaudze 5300 eiro, zeme 2100 eiro. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) pārejas 
noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka 
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai 
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 
Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek 
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1.  Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošo 
mežaudzi. 
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 8 000,- EUR (astoņi 
tūkstoši eiro), t.sk., zemei – 2 400,- EUR, mežaudzei - 5 600,- EUR. 
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejasrautēni” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 

 
 

2/11.  
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu. 

 
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) saņemts nekustamā īpašuma 

Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, (turpmāk tekstā – Īpašums) 
kopīpašnieku 2015.gada 13.februāra sēdes protokols Nr. 1 par Īpašuma turpmākās 
izmantošanas iespējām. Iepazīstoties ar šo protokolu, Dome konstatē:  
 

1. Domei pieder īpašumā 1/23 domājamā daļa no Īpašuma. 
2. Kopīpašnieki ar SIA „EGO projekts” (turpmāk tekstā – Nomnieks) 2010.gada 

9.aprīlī ir noslēguši līgumu Nr.230 par Īpašuma telpu nomu, (turpmāk tekstā 
– Līgums), kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka Līgums darbojas 3 (trīs) 
gadus no tā parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim; 

3. Kopīpašnieki ar Nomnieku 2011.gada 1.martā ir noslēguši vienošanos Nr.1 
pie Līguma, turpmāk tekstā – 1.vienošanās, ar kuru Līguma 5.1.punkts ir 
izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, 
par Telpu izmantošanu apņemas samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas 
maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) 
apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, kā arī 7.1.punkts ir 
izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka par nekustamā īpašuma izmantošanu 
Nomnieks maksā nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un 
deviņdesmit seši santīmi) mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 
veicot pārskaitījumu uz nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra 
Nr. 0100 021 0085) kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra 
kopīpašnieka domājamai daļai; 

4. Kopīpašnieki ar Nomnieku 2012.gada 4.aprīlī ir noslēguši vienošanos Nr.2 
pie Līguma, ar kuru puses vienojas, ka 1.vienošanās 5.punktā noteiktais 
darbības termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 9.aprīlim; 

5. Kopīpašnieki 2013.gadā ir pieņēmuši lēmumus par Līguma 4.2.apakšpunktā 
noteiktā darbības termiņa un 1.vienošanās 5.punktā noteiktā darbības 
termiņa pagarināšanu līdz Īpašuma pārdošanas izsoles rezultātu 
apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim. 

6. Ķekavas novada pašvaldība ir pasūtījusi un SIA „Arco Real Estate” 
2013.gada 9.augustā ir noteikusi Īpašuma visvairāk iespējamo tirgus vērtību 
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2013.gada 7.augustā, t.i., EUR 1 296 000. SIA „Arco Real Estate” veiktā 
tirgus vērtējuma izmaksas, ko apmaksājusi ir Ķekavas novada pašvaldība, ir 
LVL 544,50 jeb EUR 744,75. 

7. Daļa no Kopīpašniekiem līdz 2015.gada 13.februārim nav pieņēmuši vai 
atbalstījuši lēmumu par Īpašuma pārdošanu izsolē, kā rezultātā 
Kopīpašniekiem ir jāturpina pārvaldīt Īpašumu izmantojot to savu funkciju 
veikšanai, iznomājot to, vai atsavinot. 

8. Daļa kopīpašnieku sēdē izteica vēlmi atsavināt viņiem piederošās 
domājamās daļas no Īpašuma, piedāvājot tās iegādāties pārējiem 
Kopīpašniekiem vai atsavinot tās publiskā izsolē. Šādam rīcības variantam ir 
nepieciešama tirgus vērtības noteikšana katram Kopīpašniekam 
piederošajām Īpašuma domājamām daļām. 

9. Ņemot vērā to, ka Ķekavas novada pašvaldība jau ir pasūtījusi un 
apmaksājusi SIA „Arco Real Estate” 2013.gada 9.augusta tirgus vērtējumu 
Īpašumam, sēdē klātesošie Kopīpašnieki vienojās, ka Ķekavas novada 
pašvaldība pasūta aktualizētu Īpašuma tirgus vērtējumu, kurā tiek noteikta 
katra Kopīpašnieka piederošo Īpašuma domājamo daļu tirgus vērtība, 
vērtēšanas izdevumus sedzot katram Kopīpašniekam proporcionāli 
piederošajām Īpašuma domājamām daļām. 

10. Sēdē klātesošie Kopīpašnieki vienojās, ka pēc tam, kad Kopīpašnieki, kas 
vēlās atsavināt savas daļas no Īpašuma, būs atsavinājuši tās, atlikušie 
Kopīpašnieki rīkos atkārtotu Kopīpašnieku sēdi, lai vienotos par Īpašuma 
tehnisko ekspertīzi, kurā noteiktu nepieciešamos ieguldījumus Īpašumā, kā 
arī iespējamās tā turpmākās izmantošanas iespējas. 

Izvērtējot kopīpašnieku iepriekšējo sadarbību ar Nomnieku un ņemot vērā 
2015.gada 13.februāra sēdē izteikto kopīpašnieku viedokli par Īpašuma turpmāko 
izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro 
un ceturto daļu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 87.punktu; Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Piekrist vienošanās slēgšanai ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas 

numurs 40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā 
noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 
5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 9.aprīlim. 

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu parakstīt 
vienošanos ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213. 

3. Kompensēt Ķekavas novada pašvaldībai izdevumus par SIA „Arco Real Estate” 
2013.gada 9.augustā veikto Īpašuma visvairāk iespējamās tirgus vērtības 
noteikšanu, sedzot 1/23 domājamo daļu no vērtēšanas izdevumiem. 

4. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību pasūtīt aktualizētu Īpašuma tirgus 
vērtējumu, kurā tiek noteikta katram kopīpašniekam piederošās Īpašuma 
domājamās daļas tirgus vērtība, vērtēšanas izdevumus sedzot katram 
kopīpašniekam proporcionāli piederošajām Īpašuma domājamām daļām. 
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2/12.  
Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 20.02.2015. saņemts Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes  iesniegums ar lūgumu   par 50%  samazināt telpu nomas maksu 
Mālpils kultūras centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
organizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta 
b) apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksājumus par 50%  Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  2015.gadā rīkotajiem sekojošiem 
pasākumiem: 

1.1 Pierīgas skolu Mūsdienu deju konkurss- 20.02.2015.  
1.2.Pierīgas skolu Tautisko deju kolektīvu skate (I kārta) -13.03.2015.  
1.3.Pierīgas amatierteātru skate (I kārta) -28.11.2015. 

 

 
 

2/13.  
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI 

un DARI” īstenošanā. 

 
 

Uzklausot projektu koordinatores Ievas Paulovičas ziņojumu par nepieciešamību 
veikt situācijas izpēti par projekta „PROTI un DARI” mērķa grupas jauniešiem, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz marta domes sēdei. 
 

2/14.  
Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” noteikumu un pieteikuma 

veidlapas apstiprināšanu. 

 
Projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis ir veicināt Mālpils 

pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves 
kvalitāti saskaņā ar Mālpils novada Attīstības plāna (2012–2018) nostādnēm.  

2014. gadā projektu konkursam bija iesniegti 11 projektu pieteikumi ar 
kopējo pieprasīto summu 7 581,97 EUR. Pēc to izvērtēšanas, konkursa žūrija 
nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 7 projektu pieteikumiem, kas bija atbilstoši 
konkursa nolikumam. 
 Lai turpinātu uzsākto darbu, šī gada novada domes budžetā ir paredzēti 
līdzekļi 5 000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu programmas „Mēs savam 
novadam” finansēšanai, paredzot vienam projektam finansiālu atbalstu līdz 700 
EUR.  
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 Lai turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un 
projektu grupu paveikto, ir nepieciešams apstiprināt projektu konkursa noteikumus 
2015. gadam un pieteikuma veidlapu, un izveidot un apstiprināt konkursa žūriju. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt projektu konkursa noteikumus 2015. gadam un pieteikuma veidlapu 

(Lieta Nr. 3-03.2). 
2. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā: 

2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors, 
2.2. Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore, 
2.3. Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja. 
 

2/15.  
Par dalību projektā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās  mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”. 

 
 

Jautājums domes sēdē netiek izskatīts, jo vēl jāveic organizatoriskais darbs. 
 

2/16.  
Par Mālpils novada vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

pedagogu pārtarifikācijas sarakstu saskaņošanu. 

 
 
Izskatot sagatavoto Mālpils novada vidusskolas vispārējās izglītības pedagogu 
pārtarifikācijas sarakstu un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu 
pārtarifikācijas sarakstu, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu  pārtarifikācijas sarakstu 
(pielikumā). 
2. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu  pārtarifikācijas sarakstu 
(pielikumā). 

 
 

2/17.  
Par noteikumu „Par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu “Par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” 
projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt noteikumus “Par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” jaunā 
redakcijā (Lieta Nr.3-03.2) 
2. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu “Atbalsta fonda nolikums”, kas apstiprināts 
ar Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra sēdes lēmumu Nr.1/12. 

 
2/18.  

Par P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores apstiprināšanu. 

 
2015.gada 24.februārī beidzas Olgas Volosatovas pilnvaru termiņš P/A 

„Mālpils sociālais dienests” direktores amatā. 
2015.gada 17.februārī novada domē saņemts O.Volosatovas iesniegums, 

kurā tiek lūgts izskatīt viņas kandidatūru atkārtotai apstiprināšanai. 
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka 

tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. 
Savukārt Publisko aģentūru likuma 21.panta 4.punkts nosaka -Pašvaldības 

aģentūras direktoru amatā apstiprina dome uz pieciem gadiem. Novērtējot 
pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras direktoru var 
apstiprināt amatā atkārtoti. 

Izvērtējot PA „Mālpils sociālais dienests” darbības rezultātus (pielikumā) un 
ņemot vērā pašvaldības aģentūras direktores 2013.gada kompetenču un darba 
rezultātu novērtējumu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Atkārtoti apstiprināt OLGU VOLOSATOVU, pers. kods: „dzēsts”, par pašvaldības 
aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktori uz pieciem gadiem no 2015.gada 
25.februāra. 

 
  

2/19.  
Par bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. 

 
Mālpils novada domē 13.02.2015. saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Annas 

Višķeres iesniegums (reģ. Nr.72), kurā norādīts, ka š.g. 28.februārī beigsies 
ievēlēšanas termiņš bāriņtiesas priekšsēdētājai un trim bāriņtiesas locekļiem. 
A.Višķere norādījusi, ka viņa piekrīt vadīt bāriņtiesas darbu un pildīt bāriņtiesas 
priekšsēdētājas pienākumus arī nākošos piecus gadus. Līdzšinējie bāriņtiesas 
locekļi – Ērika Caune, Malda Čelnova un Anita Vīksne – piekrīt turpināt darbu 
bāriņtiesas sastāvā, ko apliecina viņu iesniegumi (Ērikas Caunes 23.02.2015. 
iesniegums ar reģ. Nr. 102, Anitas Vīksnes 17.02.2015. iesniegums ar reģ. Nr. 85, 
Maldas Čelnovas 24.02.2015. iesniegums ar reģ. Nr. 103). 

Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas sastāvā ir 
bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Saskaņā ar Bāriņtiesu 
likuma 9.panta pirmo daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 
dome uz pieciem gadiem. 

Izskatot saņemtos iesniegumus, izvērtējot bāriņtiesas sniegto pārskatu par 
darbību iepriekšējos piecos gados (pielikumā) un pamatojoties uz Bāriņtiesu 
likuma 9.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 
66.punktu,  
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Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1. Ievēlēt Annu Višķeri, personas kods „dzēsts”, par Mālpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju uz 5 gadiem, sākot ar 2015.gada 1.martu. 
2. Ievēlēt Ēriku Cauni, personas kods „dzēsts”, par Mālpils novada bāriņtiesas 

locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2015.gada 1.martu. 
3. Ievēlēt Maldu Čelnovu, personas kods „dzēsts”, par Mālpils novada 

bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2015.gada 1.martu. 
4. Ievēlēt Anitu Vīksni, personas kods „dzēsts”, par Mālpils novada bāriņtiesas 

locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2015.gada 1.martu. 
 
 

2/20.  
Par bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nolikuma projektu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu un Ministru kabineta 29.12.2006. noteikumu Nr. 1037  „Bāriņtiesas 
darbības noteikumi” 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada bāriņtiesas nolikumu (lieta Nr. 3-03.1) 

 
 

2/21.  
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 

22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem 
par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” 

apstiprināšanu. 

 

 
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro un trešo daļu, likuma „Par tautas 
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo 
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas 
atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada 
bāriņtiesā”” (Lieta Nr. 1-01.1). 
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2/22.  

Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. 

 
Ar Mālpils novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1/31 tika veikta 
pašvaldības iestādes - Mālpils novada pašvaldības policijas reorganizācija, 
pārveidojot to par Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienību. Lai 
nodrošinātu izveidotās struktūrvienības efektīvu darbību nepieciešams apstiprināt 
Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienības Mālpils novada domes 
pašvaldības policijas nolikumu.  
 
Izskatot sagatavoto nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada domes pašvaldības policijas nolikumu (lieta Nr. 3-03.1). 

 
 

2/23.  
Par Mālpils novada domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” noteikumu 

apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu „Mālpils novada domes informatīvā izdevuma 
„Mālpils Vēstis” noteikumi” projektu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt „Mālpils novada domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” 
noteikumus” (lieta Nr. 3-03.2). 
2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Mālpils novada domes 
2010.gada 24.februāra sēdes Nr.2 lēmumu Nr.15 apstiprinātais „Mālpils novada 
domes informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” nolikums”. 

 
2/24.  

Par grozījumu veikšanu noteikumos „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites 
un norakstīšanas kārtību”. 

 
 Mālpils novada domē (turpmāk tekstā - Dome) saņemta Valsts kontroles 
Piektā revīzijas departamenta direktora A.Ērgļa 08.01.2015. vēstule Nr. 11-
2.3.1/20 Par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr. 5.1-2-32-
6/2013 (turpmāk tekstā – Vēstule). Vēstulē norādīts, ka Dome 2014.gada 
29.oktobrī ir apstiprinājusi noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtību”, kuros ir paredzēta alkoholisko dzērienu iegāde par 
pašvaldības līdzekļiem pašvaldības viesiem, partneriem un klientiem dažādos 
svinīgos pasākumos, tajā skaitā ar Latvijas Republikas proklamēšanas svinībām, 
Ziemassvētku un Jāņu svinībām saistītajos pasākumos, izstāžu atklāšanās, 
pašdarbības kolektīvu jubilejas svinībās un Domes organizētajās oficiālajās 
pieņemšanās, neievērojot normatīvo aktu prasības, kas nosaka, ka: 
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1) Publiskai personai jārīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 
likumīgi, tas ir, jebkurai rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem 
un mantu jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā 
arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; 

2) publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 
tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 
un mantas izlietojumu, un pašvaldības vadītāji ir atbildīgi par budžeta 
līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem 
mērķiem. 

Līdz ar iepriekš minēto Valsts kontrole ieteikuma ieviešanu uzskata par 
uzsāktu. 

Lai Valsts kontrole varētu ieteikumu atzīt par ieviestu un Mālpils novada 
pašvaldība nodrošinātu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finanšu 
līdzekļu izlietošanas ekonomiskumu, efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu 
prasībām, Valsts kontrole uzdevusi Domei: 

1) izvērtēt, vai alkoholisko dzērienu iegāde par pašvaldības līdzekļiem 
nodrošina pašvaldības mērķu sasniegšanu ar mazāko finanšu līdzekļu 
un mantas izlietojumu, un 

2) iesniegt Valsts kontrolei dokumentu, kurā ir noteikta normatīvo aktu 
prasībām atbilstoša reprezentācijas izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtība un noteiktas atbilstošas kontroles procedūras. 

Dome, izskatot Valsts kontroles Vēstulē norādīto un izvērtējot, vai 
alkoholisko dzērienu iegāde par pašvaldības līdzekļiem nodrošina pašvaldības 
mērķu sasniegšanu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu, konstatē, 
ka: 

1) alkoholisko dzērienu iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
2013.gadā tika izlietoti tikai 361,95 eiro (254,38 lati), 2014.gadā – 121,94 
eiro; 

2) alkoholiskie dzērieni tika izlietoti plaša mēroga vietējas nozīmes 
publiskos pasākumos, kuros piedalījies liels skaits mālpiliešu un Mālpils 
viesu, kā Latvijas Republikas proklamēšanas publiskajā pasākumā, 
kultūras centra 25 gadu jubilejas publiskajā pasākumā, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Māllēpīte” 45 gadu jubilejas publiskajā pasākumā; 

3) alkoholiskie dzērieni tika iegādāti un izlietoti ar mērķi uzturēt pašvaldības 
tēlu un prestižu sabiedrībā vispār pieņemto standartu līmenī, kā arī, 
ievērojot latviešu tautas kultūras tradīcijas, piem., viena šampanieša vai 
vīna glāze pie domes priekšsēdētāja svinīgās uzrunas 18.novembra 
pasākumā, novada svētku oficiālās pieņemšanas pasākumā, viena 
karstvīna glāze Ziemassvētku tirdziņa un Lielās egles iededzināšanas 
pasākumā; alus glāze pašdarbnieku sezonas noslēguma pasākuma un 
Jāņu ielīgošanas laikā; 

4) alkoholiskie dzērieni netika iegādāti un izlietoti pašvaldības darbinieku un 
amatpersonu privātos vai slēgtos pasākumos; 

5) alkoholiskie dzērieni Latvijā nav iekļauti aizliegto produktu sarakstā, to 
lietošana ir novērota arī citu publisko personu rīkotajos pasākumos, it 
sevišķi valsts augstāko amatpersonu līmenī; 

6) Eiropas Savienības publisko institūciju rīkotajos pasākumos šampanieša 
un vīna glāze ir ierasta prakse; 

7) alkoholisko dzērienu pasniegšana ir iekļauta viesu pieņemšanas 
diplomātiskajā protokolā. 
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Ņemot vērā iepriekš konstatēto, Dome atzīst, ka ar publisko pasākumu un 
oficiālo pieņemšanu laikā izlietoto alkoholisko dzērienu iegādi ir sasniegts mērķis – 
pašvaldības ciemiņi uzņemti un svētki svinēti sabiedrībā vispār pieņemto standartu 
līmenī (atbilstoši viesu pieņemšanas protokolam), un radīta patīkama, svinīga 
noskaņa, pacilātība, svētku sajūta, sirsnīgas, nepiespiestas sarunas, draudzība un 
pozitīvas emocijas. Dome atzīst, ka mērķis ir sasniegts ar salīdzinoši minimāliem 
līdzekļiem, jo alkoholisko dzērienu iegādei 2013.gadā ir iztērēti 0,00892 % no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, 2014.gadā – 0,00287 %.  

Dome atzīst, ka 2014.gada 29.oktobra Noteikumos „Par reprezentācijas 
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” būtu lietderīgi iekļaut ierobežojumu, 
ka reprezentācijas nolūkos no alkoholiskajiem dzērieniem atļauts iegādāties alu, 
vīnu un raudzētos dzērienus, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 18 
tilpumprocentus, precizēt reprezentācijas pasākumus, kuros ir atļauta alkoholisko 
dzērienu iegāde, kā arī papildināt un precizēt reprezentācijas izdevumu uzskaites, 
norakstīšanas un kontroles procedūras. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumiem „Par grāmatvedību”, „Par 
budžetu un finanšu vadību” ,” Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 
2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra 
noteikumiem Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība”, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, 
A. Apsītis, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons,  
L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Izteikt 2014.gada 29.oktobra NOTEIKUMU „Par reprezentācijas izdevumu 
uzskaites un norakstīšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 3.5.punktu 
sekojošā redakcijā: 
„3.5. Pašvaldības institūciju izdevumi dzērienu un uzkodu iegādei, kas 
paredzēti pašvaldības viesiem, partneriem, klientiem u.tml.” 

2. Papildināt Noteikumus ar 3.1 un 3.2 punktu sekojošā redakcijā: 
„3.1 Reprezentācijas nolūkos no alkoholiskajiem dzērieniem atļauts 
iegādāties alu, vīnu un raudzētos dzērienus, kuros faktiskais spirta 
daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus. 
3.2 Alkoholisko dzērienu iegāde ir atļauta tikai sekojošos reprezentācijas 
pasākumos: 
 3.21. Ar Latvijas Republikas proklamēšanas svinībām saistītajos 
publiskajos pasākumos; 
 3.22. ar Jāņu svinībām saistītajos publiskajos pasākumos; 
 3.23. ar Ziemassvētku svinībām saistītajos publiskajos pasākumos; 
 3.24. Mālpils novada domes organizētajās oficiālajās pieņemšanās; 
 3.25. pašvaldības iestāžu un institūciju rīkotajos un organizētajos 
publiskajos pasākumos.” 
 

3. Izteikt Noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7.punktu sekojošā redakcijā: 
„5.5. reprezentācijas izdevumu uzskaiti veic Finanšu un ekonomikas daļa 
atbilstoši ekonomiskās kategorijas kodam, kas attiecas uz institūcijas 
reprezentācijas un ar institūcijas darbības veicamo funkciju nodrošināšanu 
saistītajiem pakalpojumiem; 
5.6. reprezentācijas izdevumu norakstīšanu veic Finanšu un ekonomikas 
daļa, salīdzinot pasākuma tāmi ar norakstīšanas aktu. Norakstīšanas aktu 
(kar katru atsevišķo pasākumu vai pasākumu grupu) sastāda par līdzekļu 
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izlietojumu atbildīgā persona atbilstoši apstiprinātajām tāmēm. Aktam 
jāpievieno pasākuma programma, tāme un attaisnojuma dokumenti, kas 
pamato uzskaitītos izdevumus (preču pavadzīmes, čeki, kvītis u.c.), aktā 
jānorāda: 

5.6.1. pasākuma rīkošanas datums; 
5.6.2. pasākuma rīkošanas vieta; 
5.6.3. pasākuma rīkošanas mērķis; 
5.6.4. dalībnieku skaits; 
5.6.5. materiālu un preču izlietojums (no attaisnojuma dokumentiem). 

Aktu pārbauda, salīdzinot ar pasākuma programmu un tāmi, un apstiprina 
izpilddirektors vai domes priekšsēdētājs.  
 5.7. kontroli par reprezentācijas izdevumu izlietošanu veic: 
  5.7.1. izpilddirektors un Finanšu un ekonomikas daļa – attiecībā uz 
pašvaldības institūcijām; 
  5.7.2. domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un Finanšu un 
ekonomikas daļa – attiecībā uz Mālpils novada domi; 
  5.7.3. kapitāla daļu turētāja pārstāvis – attiecībā uz 
kapitālsabiedrību.” 

 
4. Informēt Valsts kontroli par šī lēmuma pieņemšanu. 

 
 

2/25.  
Par noteikumu „Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumi” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta 
pirmo daļu un 37.panta pirmo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus „Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 
noteikumi” (Lieta Nr. 3-03.2). 

 
2/26.  

Par grozījumu veikšanu Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas lietošanas 
noteikumos. 

 
Pēc Mālpils novada Sidgundas bibliotekāres I. Zuteres saņemtā ierosinājuma, 
saistībā ar neprecizitātēm, nepieciešams veikt izmaiņas Mālpils novada Sidgundas 
bibliotēkas lietošanas noteikumos. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Izteikt Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas lietošanas noteikumu (apstiprināti ar 
Mālpils novada domes 28.04.2010. sēdes lēmumu Nr. 4/25) 10. punktu sekojošā 
redakcijā: 
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„10. Lasītājiem, kas noteiktajā termiņā nav nodevuši iespieddarbus un citus 
materiālus, bibliotekārs to atgādina pa telefonu un nosūta brīdinājumu. Sākot ar 
16.dienu pēc brīdinājuma nosūtīšanas, bibliotekāram ir tiesības no lasītāja piedzīt 
soda naudu 0,02 EUR par katru nokavēto dienu.” 
 

 
2/27.  

Par skolēnu autobusu pašizmaksas apstiprināšanu. 

 
Pašvaldība ir iegādājusies skolēnu autobusu Setra, tādēļ ir nepieciešams noteikt  
autobusa 1 km pašizmaksu un stundas  maksu par stāvēšanu, kā arī ir 
nepieciešams aktualizēt skolēnu autobusu VW CRAFTER 1 km pašizmaksu un 
stundas  maksu par stāvēšanu. 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1.1. Noteikt viena skolēnu autobusa VW Crafter 1 km pašizmaksu 0.68 EUR (t.sk. 
PVN). 
1.2. Noteikt maksu par skolēnu autobusa VW Crafter stāvēšanu 6.18 (t.sk.PVN) 
stundā. 

 
2.1. Noteikt skolēnu autobusa Setra 1 km pašizmaksu 0.99 EUR (t.sk. PVN). 
2.2. Noteikt maksu par skolēnu autobusa Setra stāvēšanu 6.18 (t.sk.PVN) stundā. 

 
2/28. 

Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
nolikumā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Grozīt „Mālpils novada domes Administratīvo lietu komisijas nolikumu” 
(Apstiprināts ar Mālpils novada domes 2012.gada 28.marta lēmumu Nr. 4/13) ar 
sekojošo: 
 
1. Izteikt nolikuma 3.1.punktu sekojošā redakcijā: 

 
3.1. Komisiju 5 locekļu sastāvā izveido Mālpils novada dome. Komisijas sastāvā ir 
Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 3 komisijas locekļi, 
kurus izvirza un ievēl Dome. Komisijas sastāvā iekļaujami vismaz 2 Mālpils novada 
domes darbinieki: Mālpils novada domes jurists un Mālpils novada domes 
teritorijas plānotājs - vides speciālists. 
 
2. Papildināt nolikuma 3.4.punktu ar 3.4.6. un 3.4.7. apakšpunktiem sekojošā 
redakcijā: 
 
3.4.6. organizē administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu; 
3.4.7. nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvo sodu 
uzlikšanu un kontrolē to pareizu un tūlītēju izpildi; 
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3. Izteikt nolikuma 3.5.punktu sekojošā redakcijā: 
 
3.5. Komisijas sekretārs: 
3.5.1. kārto Komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus;  
3.5.2. raksta Komisijas sēžu protokolus;  
3.5.3. līdz ar Komisijas priekšsēdētāju paraksta Komisijas sēdes protokolus un 
Komisijas lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā;   
3.5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas ievadīšanu par 
piemērotajiem administratīvajiem sodiem Latvijas Republikas Sodu reģistra 
Integrētajā Informācijas sistēmā;  
3.5.5. kārto Komisijas lietvedību, veic administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti, 
nodrošina dokumentu apriti un to saglabāšanu;  
3.5.6. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai. 
 
4. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1. martā. 
 

2/29. 
Par glabāšanas vietu noteikšanu PA „Mālpils sociālais dienests” 

automašīnai. 

 
2014. gada 29. oktobrī Mālpils novada dome ar lēmumu Nr. 12/20. nodeva 

bezatlīdzības lietošanā Mālpils novada pašvaldības aģentūrai „Mālpils sociālais 
dienests” vieglo automašīnu – elektromobili VW Up!, reģistrācijas Nr. JS 7604. 

Sakarā ar to, ka Mālpils novada domei nav pietiekoši daudz atbilstošas 
vietas, kur varētu droši glabāt dienesta automašīnas, kā arī lai PA „Mālpils 
sociālais dienests” direktore O. Volosatova varētu operatīvi pildīt dienesta 
pienākumus, būtu lietderīgi noteikt automašīnas VW UP!, reģistrācijas Nr. JS 7604, 
vairākas glabāšanas vietas.  
 
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, R. Jomerts, A. Apsītis, L. Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante, S. Strausa, V. Mihelsons, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Noteikt PA „Mālpils sociālais dienests” elektromobilim VW Up!, reģistrācijas Nr. 
JS 7604, sekojošas glabāšanas vietas: 

1.1. Pašvaldības īpašumā: 
- Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā; 
- Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 
 
1.2. PA „Mālpils sociālais dienests” direktores dzīves vietā: 
-„Teikās”, Sidgundā, Mālpils novadā. 

 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
 
03.03.2015. 


