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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.1 
 

Mālpils novada Mālpilī       28.01.2015. 
 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par zemes  vienību piekritību  pašvaldībai. 
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
3. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu. 
4. Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta lēmuma Nr. 5/3 „Par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 sadalīšanu un adrešu 
piešķiršanu” precizēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
6. Par zemes vienību robežu precizēšanu. 
7. Par Mālpils novada domes 23.12.2014. lēmuma Nr. 14/16 „Par ciema statusa 

atcelšanu” precizēšanu. 
8. Par adrešu likvidēšanu. 
9. Par izmaiņām Mālpils novada ceļu un ielu reģistrā. 
10. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam aktualizētā 

Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. 
11. Par ūdenssaimniecības attīstību Mālpils novada Upmalu ciemā.  
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma īres maksas noteikšanu. 
13. Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
14. Par biedrības „Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu. 
15. Par biedrības „Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu. 
16. Par piedalīšanos projektā „Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība 

Mālpils novadā –no ielūguma līdz autorstundai”. 
17. Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
19. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi 2011.gada 23.marta saistošajos 

noteikumos Nr.7  „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos 
noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu. 
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21. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēm 2015.gada janvāra – augusta  mēnešiem. 

22. Par Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības programmas saskaņošanu 
un finansēšanu. 

23. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 
24. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 
25. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
26. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izglītības 

kvalitātes stimulēšanu. 
27. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

internātpamatskolā. 
28. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā 

vidusskolā. 
29. Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikuma apstiprināšanu. 
30. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu, 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”. 
31. Par pašvaldības policijas reorganizāciju. 
32. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 27. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu. 

33. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Mālpils novada domes budžetu 2015. 
gadam” apstiprināšanu.  

34. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 
35. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 

nolikumā. 
36. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes kancelejas nolikumā. 
37. Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus. 
38. Par atļauju Solvitai Lapiņai savienot amatus. 

 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Valts Mihelsons, Rolands 
Jomerts, Andris Apsītis, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Linards Ligeris 
 
Nav ieradušies: deputāte Solvita Strausa – ikgadējā atvaļinājuma dēļ. 
 
Administrācijas darbinieki –  
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka 
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Mālpils novada vidusskolas pārstāve Anda Vecroze 
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Daina Galakrodzeniece 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums 
Finansiste Daina Sila 
 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs A. Lielmežs informē par 
aktuālākajiem notikumiem no sēdes līdz sēdei: 

 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē; 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības Novadu valdes sēdē; 

 Tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem; 

 Saruna ar Džemmu Skulmi; 

 Mālpils novada iedzīvotājas Lidijas Sīmanes 101 gada jubileja un vārda diena; 

 Saruna ar I. L. par nekustamo īpašumu Lielvārdes iela 10; 

 Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 
juristu iesaiste noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtību” izstrādāšanā; 

 Saruna ar A/S „Swedbank” pārstāvi par konsultācijas punkta darbību. 
 

 
Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies Nīderlandes projektu noslēguma 
pasākumā, Sidgundas ansambļa „Sidgundietes” 59 gadu jubilejas pasākumā. 
 
Deputāte M. Ārente ziņo, ka Mālpils kultūras centrā ir atklāta Elitas Patmalnieces 
gleznu izstāde. 
 
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka ir atvērti piedāvājumi iepirkumam par autobusa 
iegādi. 
 
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka darbu sākusi slidotava. 
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1/1. 
Par zemes  vienību piekritību  pašvaldībai. 

 
1. Zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar 
zemes izpirkšanu saistītās darbības vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši 
līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Privatizācijas pabeigšanas likuma 
noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. decembrim – jāizbeidz zemes lietošanas 
tiesības un jāpieņem lēmums par piekritību pašvaldībai. 

A.L. zemes lietošanas tiesības uz nekustamā kopīpašuma ½ domājamo daļu 
“Kalnaliepas”, kadastra Nr. 8074004 0131, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0131 un kopplatību 0.2837 ha, piešķirtas ar 2003. 
gada 12. februāra lēmumu Nr. 3/4 „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā”. 

Privatizācijas pabeigšanas likuma noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. 
decembrim A.L. nav noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. 

Uz zemes vienības atrodas ēku būvju īpašums, par kuru Mālpils zemesgrāmatu 
nodaļā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz A.L. vārda par ½ domājamo daļu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta piektās daļas 1. punktu, kur teikts, ka 
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. panta pirmajai daļai un ceturtajai daļai noslēdzami zemes 
nomas līgumi, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
1.1 Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.L. uz nekustamā kopīpašuma “Kalnaliepas”, 
kadastra Nr. 8074004 0131, ½ domājamo daļu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 004 0131 un kopplatību 0.2837 ha. 
1.2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0131 un 
kopplatību 0.2837 ha ½ domājamā daļa, piekrīt pašvaldībai. 
1.3. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu A.L. ar Mālpils novada domi par ½ 
domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074004 0131, uz kuras 
atrodas ēku būvju īpašums, par kuru Mālpils zemesgrāmatu nodaļā ir nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz A.L. vārda uz ½ domājamo daļu.  
1.4. Nomas maksa rēķināma no nomas pirmtiesības iegūšanas dienas - 28.01.2015. 
 
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 
2. Zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar 
zemes izpirkšanu saistītās darbības vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši 
līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Privatizācijas pabeigšanas likuma 
noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. decembrim – jāizbeidz zemes lietošanas 
tiesības un jāpieņem lēmums par piekritību pašvaldībai. 

 
T.I. lietošanas tiesības uz nekustamā kopīpašuma “Vecpils” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80740030273, kopējā platība 0.9025 ha, 2520/49350 



5 
 

domājamajām daļām piešķirtas ar 2005. gada 9. marta Mālpils pagasta padomes 
lēmuma Nr.5/5 „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā” 2. punktu. 

Privatizācijas pabeigšanas likuma noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. 
decembrim T.I. nav noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. 

Uz zemes vienības atrodas ēku būvju īpašums ar kadastra apzīmējumu 
8074503002, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras sastāvā esošā dzīvokļa 
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 807409000405 īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz 
T.I. vārda Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā 254 A-18.  

 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, kur teikts, ka 
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. panta pirmajai daļai un ceturtajai daļai noslēdzami zemes 
nomas līgumi,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības T.I. uz nekustamā kopīpašuma 2520/49350 
domājamajām daļām no nekustamā īpašuma “Vecpils” ar kopējo platību 0.9025 ha. 
2.2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030273, kopējo 
platību 0.9025 ha, 2520/49350 domājamās daļas piekrīt pašvaldībai. 
2.3. Piedāvāt T.I. slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par 2520/49350 
domājamajām daļām no nekustamā īpašuma “Vecpils” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80740030273 ar kopējo platību 0.9025 ha. 
2.4. Nomas maksa rēķināma no nomas pirmtiesības iegūšanas dienas - 28.01.2015. 
 
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 
3. Zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar 
zemes izpirkšanu saistītās darbības vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši 
līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Privatizācijas pabeigšanas likuma 
noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. decembrim – jāizbeidz zemes lietošanas 
tiesības un jāpieņem lēmums par piekritību pašvaldībai. 
 

R.Z. lietošanas tiesības uz nekustamā kopīpašuma “Vecpils” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80740030273, kopējā platība 0.9025 ha, 8800/49350 
domājamajām daļām izbeigtas ar Mālpils novada domes 24.03.2010. lēmumu Nr.3/5 
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.  

Uz zemes vienības atrodas ēku būvju īpašums ar kadastra apzīmējumu 
8074503002, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras sastāvā esošā dzīvokļa 
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 807409000157 īpašuma tiesības no R.Z. 
pārgājušas J.Š, atbilstoši 2014. gada 12. maija pirkuma līgumam. Īpašuma tiesības ir 
nostiprinātas uz J.Š. vārda Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā 254 A-9.  

 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta piektās daļas 1. punktu, kur teikts, ka 
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
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zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. panta pirmajai daļai un ceturtajai daļai noslēdzami zemes 
nomas līgumi,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
3.1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030273, kopējo 
platību 0.9025 ha, 8800/49350 domājamās daļas piekrīt pašvaldībai. 
3.2. Piedāvāt J.Š. slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par 8800/49350 
domājamajām daļām no nekustamā īpašuma “Vecpils” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80740030273 ar kopējo platību 0.9025 ha.  
 
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 
 
4. Zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar 
zemes izpirkšanu saistītās darbības vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši 
līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Privatizācijas pabeigšanas likuma 
noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. decembrim – jāizbeidz zemes lietošanas 
tiesības un jāpieņem lēmums par piekritību pašvaldībai. 
 

Privatizācijas pabeigšanas likuma noteiktajā termiņā līdz 2011. gada 30. 
decembrim J.P. nav noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. 

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010286, kopējo platību 1.6 ha, 
atrodas māja, kuras 1/3 domājamo daļu J.P.  ieguvis mantojumā. 

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

4.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības J.P. uz nekustamā kopīpašuma 1/3 
domājamām daļām no nekustamā  kopīpašuma “Kurlēni-1” ar kadastra 
apzīmējumu 80740010286, ar kopējo platību 1.6 ha platībā. 
4.2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010286, kopējo 
platību 1.6 ha 1/3 domājamām daļām piekrīt pašvaldībai. 
4.3. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu J.P. ar Mālpils novada domi par 1/3 
domājamajām daļām no nekustamā īpašuma “Kurlēni-1” ar kadastra apzīmējumu 
80740010286, ar kopējo platību 1.6 ha. 
4.4. Nomas maksa rēķināma no nomas pirmtiesības iegūšanas dienas - 
28.01.2015. 

 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 
 
5. Rezerves zemēs ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740030943, 
ar kopplatību 0.2490 ha, uz kuras izbūvēts ceļš, ir nepieciešama pašvaldībai, tās 
autonomo funkciju veikšanai. 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2009. gada  
1. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura izmantojama zemes reformas 
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, 
kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai 
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju 
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai 
piekritību pašvaldībai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. un 6.punktu, likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
5.1. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740030943, ar kopplatību 
0.2490 ha par pašvaldībai piekrītošu. 
5.2.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030943, ar kopplatību 
0.2490 ha nosaukumu: Mergupes ferma – Snaudas. 
5.3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030943, ar kopplatību 
0.2490 ha zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods-1101). 
 
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 
 

1/2. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
Mālpils novada domē 2014. gada 29. decembrī reģistrēts (reģ. Nr.659) Dz.R.J. 

pilnvarotās personas S.S. iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma „Podiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80740030928, atdalot 
zemes vienību ar platību apmēram 0.5 ha uz kuras, atbilstoši vienošanās projektam 
par pašvaldības ceļa Sidrabiņi - Podiņi posma maiņu pret jaunizbūvēto apvedceļu, 
kas apstiprināts 2006.gada  13. septembra Mālpils pagasta padomes sēdē, atrodas 
izbūvētais ceļš.  

 Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2007. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 

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

Atļaut sadalīt Dz.R.J. piederošo nekustamā īpašuma „Podiņi”, Mālpils novads, 
zemes vienību ar kopplatību 3.69 ha, kadastra apzīmējums 80740030928, atdalot 
zemes vienību ar platību apmēram 0.5 ha (zemes vienības platība var tikt precizēta 
dabā) izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
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1/3. 

Par zemes nomas līguma apstiprināšanu. 

 
 

Mālpils novada domē reģistrēts I.R. iesniegums, kurā viņa lūdz noslēgt zemes 
nomas līgumu uz 1/2 domājamo daļu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0147,  ar kopplatību 1.1 ha. 

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 004 0147 atrodas 
mājīpašums, kura ½ domājamo daļu I.R. ir pieņēmusi kā mantojumu, ko apliecina 
Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Rūtas Ķēniņas 2012. gada 21. decembrī   
izsniegtā Mantojuma apliecība. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un I.R., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu uz ½ domājamo daļu  nekustamā 
īpašuma „Vecliepas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0147 un 
koplatību 1.1 ha.  
 
 

1/4. 
Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta lēmuma Nr. 5/3 „Par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 sadalīšanu un adrešu 
piešķiršanu” precizēšanu. 

 
Izvērtējot Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta lēmumu Nr. 5/3 „Par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 sadalīšanu un adrešu 
piešķiršanu”, tika konstatēts, ka nepieciešams to precizēt. 

Pamatojoties uz 01.02.2004. likuma “Administratīvā procesa likums” 55. panta 
2. punktu, 09.06.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
un likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17. panta otro daļu, 
03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
2. punkta 2.11. apakšpunktu, 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. 
gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
kārtība”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 
2013.-2024..gadam, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Izteikt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta lēmumu Nr. 5/3 „Par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 sadalīšanu un adrešu piešķiršanu” šādā 
redakcijā: 
  
1.Sadalīt Mālpils novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000048398, piederošo nekustamo 
īpašumu Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0685, kopējā 
platība 26.85 ha, sastāvošu no 4 (četrām) zemes vienībām un ēkām (būvēm) uz tām, 
veidojot četrus atsevišķus īpašumus: 
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1.1 Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0685, platība 
0,58 ha, un ēkai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0685 001 (tehnikuma dienesta 
viesnīca) saglabāt adresi Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads.  
 
1.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628, platība 
4.56 ha, un ēkām ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001( tehnikums), 8074 
003 0628 002 (darbnīca), 8074 003 0628 003 (bibliotēka), 8074 003 0628 002 
(darbnīca - laboratorija) piešķirt adresi Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads. 
 
1.3. Atdalītajam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0747, platība 
1.58 ha un uz tā esošajam ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem - 8074 003 
0256 002 (mašīnu šķūnis), 8074 003 0256 003( darbnīca), 8074 003 0256 004 
(darbnīca), 8074 003 0256 005 (šķūnis); 8074 003 0256 006 (šķūnis), piešķirt 
adresi „Dzirnavu iela 1”, Mālpils, Mālpils novads. 
 
1.4. Atdalītajam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257, platība 
20.13 ha, un uz tā esošajam ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem -, 8074 003 
0257 007 (kūts), 8074 003 0257 008 (šķūnis), 8074 003 0257 009 (kūts); 8074 003 
0257 010 (šķūnis), piešķirt adresi „Nātrēni”, Mālpils, Mālpils novads. 

 
2. Izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus: 

 
2.1. Nekustamā īpašuma paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0685, kopplatība 0,58 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve (NĪLM kods-0901),  
2.2. Nekustamā īpašuma atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0628, kopplatība 4.56 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve (NĪLM kods-0901). 

2.3. Nekustamā īpašuma atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0747, kopplatība 1.58 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve (NĪLM kods-0901). 
2.4. Nekustamā īpašuma atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0257, kopplatība 20.13 ha, saglabāt dalītu nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 

2.4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 17.5 ha platībā 
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
4.2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257  2.88 ha platībā 
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rakstura 
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003). 

 
 

1/5. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
 

Salīdzinot Valsts zemes dienesta kadastra datus, tika konstatēts, ka vairākām 
zemes vienībām Mālpils novada teritorijā ir neatbilstoši nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķi atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024. gada noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Tāpēc 
nepieciešams mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, 
15. panta pirmās daļas 13.punktu, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punktu,  
23. punkta 2. apakšpunktu un 24. punktu, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024. gadam (spēkā no 13.08.2013.), 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Mainīt S.Ž, p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, nekustamajam īpašumam 
“Muciņas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0336, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, nosakot to: 
 
1.1. Zemes vienībai 0.11 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0336 - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 1001). 
 
2. Mainīt A.K., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts” un A.L., p.k.”dzēsts”, deklarētā 
adrese: „dzēsts”, nekustamajam kopīpašumam “Kalnaliepas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 004 0131, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot to: 
2.1. Zemes vienībai 0.2837 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0131 - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 1001). 
 

1/6. 
Par zemes vienību robežu precizēšanu. 

 
Izskatot jautājumu par izmaiņu veikšanu Mālpils novada pašvaldības ielu un ceļu 
reģistrā, dome konstatē, ka nepieciešams veikt zemes vienību robežu precizēšanu 
pašvaldības ielām Sidgundas ciemā  un Mālpils ciemā. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Precizēt zemes vienību robežu ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0518 
Rikteres iela (I-22), Sidgundas ciemā, nodalītos zemes gabalus ieskaitīt Valsts 
rezerves zemes fondā. 
1.1. Grafiskais pielikums. 

2. Precizēt zemes vienību robežu ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0782 Sudas 
iela (I-51) Mālpils ciemā, nodalīto zemes gabalu ieskaitīt Valsts rezerves 
zemes fondā. 
2.1. Grafiskais pielikums. 

 
 

1/7. 
Par Mālpils novada domes 23.12.2014. lēmuma Nr. 14/16 „Par ciema statusa 

atcelšanu” precizēšanu. 

 
Izvērtējot Valsts zemes dienesta saņemto vēstuli Nr. 9–02/420234, tika konstatēts, ka 

Valsts adrešu reģistrā reģistrētas adreses, kuras nav norādītas Mālpils novada 
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domes 2014. gada 23. decembra sēdes protokola izraksta Nr. 14/16 pielikumā un, lai 

varētu atcelt ciema statusu Mālpils novadā apdzīvotām vietām Bukas un Vite, 

nepieciešams precizēt lēmuma pielikumu. 

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

Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 23. decembra sēdes Nr. 14 lēmuma 

Nr.16 pielikumu Nr. 1 „Saraksts ar ciemiem piesaistītām jaunajām adresēm” , izsakot 

to jaunā redakcijā (pielikumā). 

 
1/8. 

Par adrešu likvidēšanu. 

 
Izvērtējot Valsts zemes dienesta saņemto vēstuli Nr. 9–02/420234 un veicot datu 
salīdzināšanu, tika konstatēts, ka Valsts adrešu reģistrā reģistrētas Kastrānes un 
Kniediņa  ielas Vitē,  Mālpils novadā.  Atbilstoši Mālpils pagasta padomes 1998. gada 
15.arīļa lēmuma Nr.12 izrakstā norādītajām adresēm, kadastrā nav izdalītas zemes 
vienības. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Likvidēt dabā neeksistējošu objektu adreses:  
1.1.Kastrānes iela, Vite, Mālpils novads. 
1.2. Kniediņa iela, Vite, Mālpils novads. 

 
 
 
 
 

1/9. 
Par izmaiņām Mālpils novada ceļu un ielu reģistrā. 

 

Izskatot jautājumu par ielu nosaukumu likvidēšanu apdzīvotās vietās Bukas un 
Vite, dome konstatē, ka nepieciešams veikt izmaiņas Mālpils novada pašvaldības ielu 
un ceļu reģistrā. 

Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1052 “Pašvaldības 
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punkts nosaka: “Ja tiek būvēts, 
pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti 
pašvaldības ceļa vai ielas, tai skaitā tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, 
nosaukums vai adrese, pašvaldība mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta 
pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu veikšanai 
pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.” 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20.un 
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. punktu, 
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1052 “Pašvaldības ceļu 
un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punktu, 
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Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Likvidēt pašvaldības ielas un izņemt no pašvaldības ielu reģistra sekojošas 
ielas un apvienot tās ar pašvaldības ceļiem, palielinot to garumu: 

N.p.k. Ielas 
apzīmējums  

Vecais ielas 
nosaukums 
(garums) 
  

Jaunais 
ceļa 
nosaukums  
(garums) 

Ceļa 
apzīmējums 

Pašvaldībai piekritīgā 
zeme, kadastra 
apzīmējums 

 
1. 
 

I-30 Lidotāju iela 
(0.46km) 

Bukas – 
Burtnieki 
(2.42km) 

C-2 8074 001 0439; 
8074 001 0154 

2. I-34 
 

Jāņa iela 
(0.37km) 

Kapsēta – 
Vite 
(4.51km) 

C-13 8074 006 0269; 
8074003 0670; 
8074006 0254 

3. I-35 
 

Veckalnu iela 
(0.42km) 

Vite –  
dzirnavas 
(0.42km) 

C-69 8074 006 0268 

 
2. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0885, zemes vienību Bukas – 

Bauskas- Mergupes ar kadastra apzīmējumu 80740030885, pievienot 
nekustamajam īpašumam Bramaņi – Mergupes,  kadastra Nr. 8074 001 0212. 
Palielināt pašvaldības ceļam Bramaņi- Mergupes (C-5) garumu, veicot 
izmaiņas pašvaldības ceļu reģistrā. 

3. Iekļaut Mālpils pašvaldības B grupas ceļu reģistrā sekojošus autoceļus : 

N.p.k. Ceļa 
apzīmējums  

Ceļa  
nosaukums 
 

Autoceļa 
garums 

Ceļa  
seguma 
veids 

Pašvaldībai piekritīgā 
zeme, kadastra 
apzīmējums 

1 
 
 

C-2 Bukas - 
Burtnieki 

2.42 km  Grants 8074 001 0439; 
8074 001 0154 

2 
 

C-5 Bramaņi - 
Mergupes 

5.51 Grants 8074001 0212; 
8074003 0792; 
8074 003 0885 

 
4. Iekļaut Mālpils pašvaldības C grupas ceļu reģistrā sekojošus autoceļus : 

 

N.p.k. Ceļa 
apzīmējums  

Ceļa  
nosaukums 
 

Autoceļa 
 garums 

Ceļa  
seguma 
veids 

Pašvaldībai piekritīgā 
zeme, kadastra 
apzīmējums 

1 
 
 

C-69 Vite - 
Dzirnavas 

0.42km  Grants 8074 006 0268 

2 C-70 Mālpils- 
Kliģene - 
Ēmuri 

0.84km Grants 8074 004 0149 

3. C-71 Mergupes 
fermas –
Snaudas 

0.44 km Grants 8074 003 0943 

 
5.  Teritorijas plānotājai – vides speciāliste I. Brokai sagatavot un iesniegt VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” Rīgas reģiona nodaļai iesniegumu izmaiņu veikšanai 
Mālpils novada pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. 
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6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 
7. Grāmatvedībai veikt izmaiņas grāmatvedības bilancē. 

 
 

1/10. 
Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam aktualizētā 

Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. 

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. pantu un Mālpils 
novada domes 23.12.2014. lēmumu Nr.14/17, darba grupa izvērtēja iespējamo 
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gadam atbalstu un pieejamību. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1.      Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 
Investīciju plānu 2015.-2016.gadam (pielikumā) un aktualizēto Rīcības plānu 
(pielikumā). 
2.      Lēmumu par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 
aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 2016.gadam un aktualizētā Rīcības 
apstiprināšanu nosūtīt Rīgas  plānošanas reģionam. 
3.      Informāciju par Mālpils novada attīstības programmas 2012.– 2018. gadam  
aktualizētā Investīciju plāna 2015- 2016.gadam un aktualizētā Rīcības plāna  
apstiprināšanu publicēt informatīvajā izdevumā  „Mālpils novada vēstis” un mājas 
lapā www.malpils.lv. 
 
 

1/11. 
Par ūdenssaimniecības attīstību Mālpils novada Upmalu ciemā. 

 
Mālpils novada domē saņemts Ērika Kaulača iesniegums ar lūgumu izskatīt 

jautājumu par iespēju paaugstināt apmaksu par piegādāto ūdeni Upmalu ciematam 
par 15% līdz 245 EUR mēnesī, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, sakarā ar minimālās 
algas palielināšanu par 12.5% (no 320 uz 360 EUR), un elektroenerģijas 
sadārdzināšanos, saistībā ar elektroenerģijas brīvā tirgus atvēršanu. Ē. Kaulačs 
informē, ka māju īpašumos esošajos ūdens pievados bojājumu dēļ 2014. gadā bijuši 
vairāki ūdens noplūdes gadījumi, par noplūdušo ūdens daudzumu neviens nemaksā. 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu, stabilu elektroenerģijas piegādi, sūkņu mājai Vīzēnu 
ielā 3 tika uzbūvēta jauna transformatora apakšstacija, vecās gaisvadu līnijas vietā 
zemē iebūvēti kabeļi. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” līdz februāra domes sēdei vienoties ar ZS „Rīti” par 
Mālpils novada Upmalu ciema ūdenssaimniecības nomas līguma nosacījumiem. 
 

http://www.malpils.lv/
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1/12. 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma īres maksas noteikšanu. 

 
Uzklausot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Voldemāra Cērpa 

ziņojumu par to, ka, sakarā ar finanšu ieguldījumiem veicot jumta nomaiņu, 
nepieciešams aktualizēt īres maksu pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ādmiņi”, 

  

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

1. Noteikt pašvaldības īres dzīvokļu īres maksu nekustamajā īpašumā „Ādmiņi” - 0.46 
EUR/m2. 
2. Lēmums stājas spēkā no 2015. gada 1. septembra. 
  

(Pielikumā  – īres maksas aprēķins) 

 
 

1/13. 
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 13.01.2015. saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” 1500 
EUR apmērā. 

Valsts vides aizsardzības fonds izsludinājis projektu konkursu vadlīnijas 
„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas 
vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015. gadā. Projektu konkursa mērķis ir 
finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta skolas vecuma bērnu vides 
izglītība un audzināšana. Saskaņā ar konkursa nolikumu, projekta īstenošanai 
projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 25% no kopējām 
projekta izmaksām. Biedrība Mālpils zivīm ir iecerējusi piedalīties projektu konkursā, 
rīkojot savu tradicionālo, nu jau sesto bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” 
š.g. 17.18. un 19. jūlijā Brūnu HES pieguļošajā teritorijā. Iepriekšējo gadu pieredze 
rāda, ka uz nometni piesakās aptuveni 50 bērni no visas Latvijas, taču lielākā daļa no 
tiem ir Mālpils novadā dzīvojošie bērni. Šādas nometnes pilnvērtīgai organizēšanai un 
nodrošināšanai ir nepieciešams aptuveni 5000 EUR finansējums. Diennakts 
nometnēm no fonda finansētais apjoms vienam dalībniekam diennaktī nedrīkst 
pārsniegt 25.00 EUR dienā. Līdz ar to teorētiski no Fonda iespējams saņemt aptuveni 
3500 EUR. Līdz ar to līdzfinansējums varētu sastādīt 1500 EUR.  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
A. Apsītis, R. Jomerts, L. Ligeris, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piešķirt līdzfinansējumu līdz 1500 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem biedrības 
„Mālpils zivīm” projekta „Bērnu un jauniešu vasaras nometne „Asarītis”” realizācijai. 

 
 

1/14. 
Par biedrības „Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 05.01.2015. ar Nr. 4 reģistrēts invalīdu un viņu 

atbalstītāju biedrības „Notici Sev!” iesniegums, kurā lūdz piešķirt finanšu līdzekļus 
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” sakarā ar to, ka biedrība ilgāku 
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laiku nodrošina novada iedzīvotājiem, biedrības biedriem, pārsvarā personām ar 
invaliditāti, saturīga un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu 
iesaistīto personu psihosociālu atbalstu un integrāciju sabiedrībā, uzturētu viņu 
funkcionalitāti, kā  arī veicinātu viņu veselīgu dzīves veidu. 

Lai papildinātu nodarbību klāstu, kuru mērķis ir pozitīva psiohoemocionālā 
stāvokļa veicināšana aktivitāšu dalībniekiem, biedrība ir plānojusi uzsākt mūzikas un 
ritma nodarbības profesionāla mūziķa vadībā. 

Tāpat biedrība plāno turpināt rudenī uzsāktās veselību veicinošās nodarbības 
Mālpils sporta kompleksa peldbaseinā. 

 
1) Biedrība lūdz  novada domi apmaksāt mūzikas un ritma nodarbību un fizisko 

aktivitāšu nodarbību vadītāju atalgojumu: 
a) apmaksāt mūzikas un ritma interešu pulciņa nodarbību vadīšanu jauniešiem 

-invalīdiem 2x nedēļā laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. maijam mūzikas 
jomas speciālistei S.V., nosakot samaksu par 1 akadēmisko stundu pirms nodokļu 
nomaksas – 20 EUR. 

b) apmaksāt ,,fizisko aktivitāšu ūdenī” pulciņa nodarbību vadīšanu jauniešiem 
ar invaliditāti 1x nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām laika posmā no 2015. gada 1. 
janvāra līdz 31. maijam baseina uzraugam, ūdens fitnesa trenerim A.K., nosakot 
samaksu par 1 akadēmisko stundu pirms nodokļu nomaksas–20 EUR. 

 

2) Lūdz piešķirt atlaidi 50 % apmērā peldbaseina apmeklējumiem Invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” biedriem ar invaliditāti. 

 

3) Lūdz nodrošināt bankas telpu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus 
(uzkopšanas piederumi un līdzekļi; tualetes piederumi-papīrs, dvielīši un mazgājamie 
līdzekļi), lai tie nebūtu jānodrošina no biedrības valdes personīgajiem līdzekļiem. 

 

4) Lūdz deleģēt Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai ,,Notici sev!” pašvaldības 
sociālā dienesta funkciju-personu ar invaliditāti saturīga un pilnvērtīga brīvā laika 
pavadīšana, jo tā Mālpils novada iedzīvotājiem ar invaliditāti nav pieejama atbilstoši 
viņu spējām un funkcionalitātei.  

 
Pašvaldības funkcijas deleģēšana nepieciešama iecerēto projektu īstenošanai, 

lai varētu uzrādīt finansētājiem nepieciešamos dokumentus par nodarbību telpām, 
kas ir biedrības rīcībā.  
 
Vadoties no likuma "Par pašvaldībām" 12.panta,  15.panta pirmās daļas 4. un 
5.punkta, Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. 
Jomerts, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

1. Apmaksāt mūzikas un ritma interešu pulciņa nodarbību vadīšanu jauniešiem 
-invalīdiem 2x nedēļā laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. maijam mūzikas 
jomas speciālistam, nosakot samaksu par 1 akadēmisko stundu pirms nodokļu 
nomaksas līdz  5.00 EUR. 

2. Apmaksāt ,,fizisko aktivitāšu ūdenī” pulciņa nodarbību vadīšanu jauniešiem 
ar invaliditāti 1x nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām laika posmā no 2015. gada 1. 
janvāra līdz 31. maijam baseina uzraugam, ūdens fitnesa trenerim, nosakot samaksu 
par 1 akadēmisko stundu pirms nodokļu nomaksas līdz 5.00 EUR. 

3. Piešķirt atlaidi 50 % apmērā peldbaseina apmeklējumiem Mālpils novadā 
deklarētajām personām ar invaliditāti un viņu asistentiem. 

4. Uzdot izpildinstitūcijai izvērtēt funkcijas, kādas varētu deleģēt invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” 
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1/15. 

Par biedrības „Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 19.01.2015. saņemts biedrības „Idoves mantojums” 

iesniegums Nr. Nr.1-1/64 ar lūgumu rast  līdzfinansējumu rakstu krājumam.  
2013. gada 29. augustā Mālpils kultūras centrā norisinājās Latvijas Zinātņu 

akadēmijas, Mālpils novada domes un biedrības „Idoves mantojums” organizēta 
zinātniskā konference „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”, kurā ar saviem 
priekšlasījumiem uzstājās 21 referents par dažādām novada kultūrvēstures tēmām. 
Lai konferencē izskanētās pētījumu atziņas neizklīstu dažādos izdevumos, 
nepieciešams tās publicēt vienotā grāmatā „Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”, 
kas būtu pieejama plašākai sabiedrībai. Lai ar publikācijām varētu iepazīties 
interesenti ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, grāmatas noslēgumā tiks pievienots 
rakstu kopsavilkums angļu un/vai vācu valodā. 

Šobrīd ir iesūtīti 24 raksti, no kuriem viena daļa tiks pirmo reizi publicēta. 
Grāmatu izdos apgāds „Zinātne” sērijas „Letonikas bibliotēka” ietvaros. Paredzētais 
kopējais eksemplāru skaits – 700, tai skaitā 200-250 eksemplāri varētu tikt paredzēti 
Mālpils novada pašvaldībai prezentācijas vajadzībām. Rakstus paredzēts nodot 
izdevniecībai februāra otrajā pusē. 

Biedrība lūdz pašvaldības atbalstu un paredzēt šī gada pašvaldības budžetā 
līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Piešķirt līdzfinansējumu 3000.00 EUR apmērā grāmatas „Kultūrvēstures avoti un 
Mālpils novads” izdošanai no projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
 

1/16. 
Par piedalīšanos projektā „Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība 

Mālpils novadā –no ielūguma līdz autorstundai”. 

 
Uzklausot Mālpils kultūras centra direktores Edītes Priekules priekšlikumu ar 
ierosinājumu piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā 
"Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība reģionos", lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu un daudzveidīgu izstāžu dzīvi Mālpils novadā, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, A. Hildebrante, L. Ligeris), deputātei M. Ārentei balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils kultūras centra piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
projektu konkursā „Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība reģionos", ar 
projektu „Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība Mālpils novadā – no 
ielūguma līdz autorstundai”. 
 



17 
 

1/17. 
Par I.S. iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 16.01.2015. saņemts I.S., dzīvojošas „dzēsts”, iesniegums ar 
lūgumu pieņemt dāvinājumu – I.S. piederošo dzīvokli „dzēsts” ar visām mēbelēm, 
drēbēm un sadzīves priekšmetiem, kas tur atrodas. 
 
I.S. no Mālpils novada domes vēlas saņemt sekojošus pakalpojumus: 
1) Saņemt sociālo aprūpi līdz mūža beigām savā dzīvesvietā „dzēsts”. 
2) Saņemt malku 10m3 vienu reizi gadā. 
3) Uzturēt kārtībā piebraucamo ceļu pie „dzēsts” – ziemā notīrīt sniegu, vasarā uzbērt 
granti, izlīdzināt bedres, pļaut zāli uz ceļa un ap māju. 
 
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, Civillikuma 
2096.panta,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Veikt I. S. piederošā dzīvokļa „dzēsts” novērtējumu. 
2. Mālpils novada domes Sociālajam dienestam veikt I.S. sniedzamo sociālās 
aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķinu. Šajā punktā minēto pakalpojumu izmaksu 
aprēķinu veikt viena gada griezumā. 
3. SIA „Norma K” veikt  I.S. sniedzamo pakalpojumu (10m3 malkas piegādes un 
piebraucamā ceļa pie nekustāmā īpašuma „dzēsts” uzturēšanas, zāles pļaušanas pie 
nekustāmā īpašuma „dzēsts”) izmaksu aprēķinu. Šajā punktā minēto pakalpojumu 
izmaksu aprēķinu veikt viena gada griezumā. 
4. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru noslēgt ar I.S. uztura līgumu, 
vienojoties, ka ar uzturu tiek saprasti šī lēmuma 2. un 3.punktā minētie pakalpojumi. 
Uztura līgumu terminēt ar laiku, kad Mālpils novada domes sniedzamo pakalpojumu 
izmaksas sasniedz atsavinātā nekustamā īpašuma vērtību. 

 
1/18. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē saņemti šādi politiski represēto personu iesniegumi ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015.gadā par īpašumu, 
kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā: 
 
[..] 
  
 LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otrā daļā  noteikts: 

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

 
Ņemot vērā personu iesniegumus un  pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 
  
1.1. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
politiski represētajai personai R.B., personas kods  „dzēsts”, dzīv. ”dzēsts”, par  
nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi  30.2 ha kopplatībā. 
1.2. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: 
„dzēsts”: 

1.2.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi 10.9 ha kopplatībā, 
1.2.2. par dzīvojamo māju „dzēsts”, 
1.2.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi. 

1.3. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai  P.M., personas kods  „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:  
„dzēsts”, par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi  8.0 ha kopplatībā. 
1.4. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai A.A., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: 
„dzēsts”: 

1.4.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi 41.00 ha kopplatībā; 
1.4.2.par nekustamā īpašuma „dzēsts”   dzīvojamo māju. 

1.5. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai    D.K., personas kods   „dzēsts”, dzīv.  „dzēsts”: 

1.5.1. par  nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi  13.7 ha kopplatībā; 
1.5.2. par 1/5 domājamo daļu „dzēsts”  mājas pagalma zemi  1.06 ha 

kopplatībā; 
1.5.3. par dzīvojamās mājas „dzēsts”  1/5 domājamo daļu. 

1.6. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai N.K., personas kods  „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: 
„dzēsts”: 

1.6.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts”    zemes 1/2 domājamo daļu; 
1.6.2. par dzīvojamās mājas „dzēsts”” 1/2 domājamo daļu; 
1.6.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi 5,0 ha platībā. 

1.7. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai  M.V., personas kods  „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:  
„dzēsts”: 

1.7.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts”    zemes 2.1 ha kopplatībā 1/2 
domājamo daļu; 

1.7.2. par dzīvojamās mājas „dzēsts”  1/2 domājamo daļu; 
1.7.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi 30.5 ha platībā. 

1.8. Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai   R.V., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:   
„dzēsts”: 

1.8.1. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemes 1,6  ha kopplatībā 1/3 
domājamo daļu; 

1.8.2. par dzīvojamās mājas „dzēsts”  1/3 domājamo daļu; 
1.8.3. par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi  4,3  ha kopplatībā. 

1.9.Piešķirt 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai   D.Z., personas kods „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta 
adresē  „dzēsts”, par  nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 9.47 ha kopplatībā. 
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2. Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015.gadā: 

 
[...] 
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  Saistošos noteikumus Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī 
vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 
 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1.:    
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
2.1.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei  I.M., personas kods  „dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta:    
„dzēsts”,    par dzīvokļa īpašumu „dzēsts”. 
2.2.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam M.M., personas kods  „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:  
„dzēsts”,  par  nekustamo īpašumu   „dzēsts”.   
2.3. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei   J.K., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: „dzēsts”,   
par  dzīvokļa īpašumu   „dzēsts”  pēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas 
(parāds uz 21.01.2014. EUR 41.19).   
2.4.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei  G.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: „dzēsts”,   
par  nekustamo īpašumu  „dzēsts” – zemi  18.2 ha kopplatībā un dzīvojamo māju.     
2.5.  Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam A.S., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: „dzēsts”,   
par  nekustamo īpašumu  „dzēsts” – zemi  29.2 ha kopplatībā.     
2.6. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei   L.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:  „dzēsts”,   
par  dzīvokļa īpašumu  „dzēsts”. 
 
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.4.:    
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
2.7. Piešķirt 2015.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā 
E.F., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: „dzēsts”,   par  nekustamo 
īpašumu  „dzēsts” – zemi  11.43 ha kopplatībā.     
 
Izskatot V.K. iesniegumu un ņemot vērā, ka 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, Dome, balsojot ar 8 balsīm „par”  
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(A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, A. Apsītis, M. Ārente,  
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
2.8. V.K., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:  „dzēsts”, nepiešķirt 
nekustamā īpašuma atvieglojumu 2015.gadā par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 

 

 
1/19. 

Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi 2011.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7  „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi 2011.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7  „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas 
pakalpojumiem”” (lieta Nr. 1-01.1). 
 
 

1/20. 
Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos 

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

 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 
43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036  
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos 
noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” (lieta Nr. 1-
01.1). 
 

1/21. 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2015.gada janvāra – augusta  mēnešiem. 

 

Mālpils novada domē 08.01.2015. saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas 
vēstule Nr.01-14e/72 (reģ.Nr.3-07) par mērķdotāciju apmēru pašvaldībām – 
pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem (janvārim – 
augustam). Mērķdotācijas 2015.gadam apstiprinātas likuma “Par valsts budžetu 
2015.gadam” 6.,7.,8. un 9.pielikumā. Saskaņā ar finansēšanas plānu 2015.gadam, 
Mālpils pašvaldības izglītības iestādēm piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
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obligātajām iemaksām 619143.00 EUR apmērā astoņiem mēnešiem, tai skaitā, 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 30360.00 EUR 
apmērā, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 282664.00 
EUR apmērā, profesionālās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 105040.00 EUR 
apmērā, internātskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 185488.00 EUR apmērā, interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 15591.00 EUR apmērā. 
 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” 6.punktu, 
  

Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), 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”- 3795.00 EUR/mēnesī; 
1.2.Mālpils novada vidusskolai – 35333.00 EUR/mēnesī; 
1.3.Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 13130.00 EUR/mēnesī; 
1.4. Mālpils internātpamatskolai – 23186.00 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 – 1071.88 EUR/mēnesī (8575.00 EUR 

astoņiem mēnešiem); 

2.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 467.75 EUR/mēnesī (3742.00 EUR 
astoņiem mēnešiem); 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 409.25 EUR/mēnesī (3274.00 EUR 
astoņiem mēnešiem). 

 
 

1/22. 
Par Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības programmas saskaņošanu 

un finansēšanu. 

 
Mālpils novada domē 20.01.2015. saņemts Mālpils internātpamatskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.348) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu sporta interešu 
izglītības programmas “Peldēšana” realizēšanai 2014./2015.mācību gada 2.semestrī. 
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2014./2015.mācību gada 1.semestrī minētā interešu izglītības programma tika 
realizēta 1.-4. klašu skolēniem, organizējot peldēšanas nodarbības 2 stundas nedēļā. 
Ir izstrādāta sporta interešu izglītības programma “Peldēšana”, palielinot peldēšanas 
nodarbību skaitu nedēļā - peldēšanas nodarbības organizējot 6 stundas nedēļā jeb 
120 stundas 2.semestrī klašu grupām: pirmsskola - 1.klase, 2.-3.klase un 4.klase, līdz 
ar to programmas realizēšanai ir nepieciešams papildus finansējums 95.34 EUR 
mēnesī (762.73 EUR janvāra – augusta mēnešiem) pedagoga darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pamatojoties uz 2001. gada 
28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 6.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1.Saskaņot Mālpils internātpamatskolas sporta interešu izglītības programmu 
“Peldēšana” (pielikumā); 
2. Nodrošināt sporta interešu izglītības programmas “Peldēšana” finansēšanu no 
pašvaldības budžeta.  
 
 

1/23. 
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

 
Saskaņā ar 27.08.2014. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.10/25 par 
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta izglītības iestādēm interešu 
izglītības programmu realizēšanai 2014./2015.m.g., nodrošinot visu Mālpils novada 
pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas 2014. gada 27. augusta sēdē (protokols Nr.1) saskaņoto interešu izglītības 
programmu īstenošanu, un pamatojoties uz 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1.Piešķirt finansējumu janvāra -augusta 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 – 10219.00 EUR (1277.38EUR/mēn) 
1.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 9296.00EUR (1162.00 EUR/mēnesī); 
1.3.Mālpils internātpamatskolai – 5827.00 EUR ( 728.38 EUR/mēnesī); 
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai- 1385.00 EUR (173.13 EUR/mēn) 

 
 

1/24. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 

 
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 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
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1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
2. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
3. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu 

tarifikāciju (pielikumā); 
4. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
5. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
6. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 
7. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 
8. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja 

tarifikāciju (pielikumā); 
9. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 
10. Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas direktora tarifikāciju (pielikumā). 

 
 

1/25. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

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

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
- Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
- Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 

 
 

1/26. 
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izglītības 

kvalitātes stimulēšanu. 

 
Lai veicinātu Mālpils novada izglītības iestāžu skolēnu kvalitatīvu zināšanu un 
prasmju apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darba 
nozīmīgumu, un motivētu pedagogus papildus darbam ar skolēniem, ir izstrādāts 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 2. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu (Lieta Nr. 3-03.1) 
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1/27. 
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

internātpamatskolā. 

 
Mālpils novada domē 20.01.2015. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas  

direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz Mālpils 
internātpamatskolas nolikuma 65. un 66. punktu, apstiprināt iesniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumus no 2015. gada 1. februāra. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt sekojošus Mālpils internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus 
no 2015. gada 1. februāra: 

 
N.p.k. Maksas  pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums par 

mērvienību EUR 

1. Internāta istabas īres maksa (nometņu u.c. 

izmitināšanas vajadzībām), ja istabu izmanto 

vairākas personas, izmantojot  gultas  veļu.  

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

7,20  

2. Internāta istabas īres maksa (nometņu u.c. 

izmitināšanas vajadzībām), ja istabu izmanto 

viena persona, izmantojot  gultas  veļu.  

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

14,30 

 

3. Internāta istabas īres maksa (grupai virs 50 

personām , izmantojot  gultas  veļu.  

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

6,50  

4. Kompleksais piedāvājums ārzemju  tūristiem: 

naktsmītne, ēdināšana, sporta bāzes 

izmantošana, sadalot 3 vienādās daļās vai  

pēc  faktiskā  pakalpojuma  saņemšanas  

 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

30,00   

5. Internāta istabas īres maksa  par vienu 

diennakti no vienas personas, bez gultas 

veļas izmantošanas.  

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

6.80 

6. Mācību telpu noma nometnēm nodarbību 

organizēšanai 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

0.80  

7. Telts vietas īre skolas teritorijā Diennaktī   no  

vienas personas 

0.80 

8. Dušas  izmantošana,  ja  īrē  telts vietu 1 reize 2,20 

9. Nometņu dalībnieku personīgās veļas  

mazgāšana 

1 reize 1,10 

 
* Pakalpojumi  tiek  sniegti  tikai tad,  ja  tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un 
izglītojamo interešu izglītības vajadzības.  
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1/28. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā. 

 
Mālpils novada domē 20.01.2015. reģistrēts Mālpils profesionālās vidusskolas 

direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz Mālpils 
Profesionālās vidusskolas nolikuma 55. un 56. punktu, apstiprināt iesniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumus no 2015. gada 1. februāra. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt sekojošus Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus no 2015. gada 1. februāra: 
 
N.

p.k 

Maksas  pakalpojuma  veids Mērvienība Izcenojums par 

mērvienību EUR 

(ar PVN) 

1. Īres  maksa  par  vienu  dienesta viesnīcas 

istabas  gultasvietu  skolas  audzēknim 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

8,54 

2. Īres  maksa  par  vienu  dienesta viesnīcas 

istabas gultasvietu  skolas darbiniekam 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

30,00 

3. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 

(nometņu un viesu izmitināšanai), izmantojot  

gultas veļu 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

6,40  

4. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 

(nometņu un viesu izmitināšanai), bez gultas 

veļas  izmantošanas 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

6,00  

5. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 

(nometņu un viesu izmitināšanai) grupai virs 50 

personām 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

5,70 

6. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa (ne 

mazāk kā 10 viesu izmitināšanai), ja  īres  

līgums  tiek  slēgts  uz  vienu gadu 

 

mēnesī 

 

80,00 

7. Kompleksais piedāvājums ārzemju  tūristiem: 

naktsmītne, ēdināšana, sporta bāzes 

izmantošana, sadalot 3 vienādās daļās vai  

pēc  faktiskā  pakalpojuma  saņemšanas  

Diennaktī   no  

vienas  personas 

 

30,00  

8. Informācijas  centra  īres  maksa Viena stunda  40,00 

9. Skolas telpu īres maksa (nometņu un viesu 

nodarbību  organizēšanai) 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

0.80  

10. Datorklases  izmantošana Viena stunda 15,00 

11. Aktu  zāles  īre Viena stunda 15,00  

12. Spoguļzāles  īre Viena stunda 7,50    

13. Trenažieru  zāles  īres  abonementa  maksa       

2  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 

personai 

17,20 

14. Trenažieru zāles īres abonementa maksa           

3  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 

personai 

25 

15. Trenažieru zāles īre  Viena reize  2,50 
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vienai personai 

16. Trenažieru zāles īre  1 stunda 15,00  

17. Mīkstās zāles īre 1 stunda 7,50   

18. Stadiona īre 1 stunda  5,00    

19. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00  

20. Kokapstrādes  darbnīcas  īre 1 stunda vienai 

personai 

2,50 

21. Kokapstrādes  darbnīcas   īre  citu  personu  

grupai 

1 stunda 15,00 

22. Personīgās veļas  mazgāšana  skolas 

audzēknim 

1 reize 0,35 

23. Nometņu dalībnieku personīgās veļas  

mazgāšana 

1 reize 1,10 

24. Dušas  izmantošana,  ja  īrē  telts vietu 1 reize 2,20 

*Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē  izglītības programmu īstenošanu  un 
izglītojamo interešu izglītības vajadzības.  

1/29. 
Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikuma apstiprināšanu. 

 
Dome, izskatot sagatavoto Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un 
sociālo garantiju nolikuma projektu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikumu. (Lieta Nr.3-01.1) 

 
 

1/30. 
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”. 

 
Izskatot sagatavoto „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumus, pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu,  

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 
 
Papildināt Nolikuma pielikumu Nr.1 ar punktu šādā redakcijā: 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs” grozījumiem, kas stājušies spēkā 10.01.2015., tiem amatiem, kuriem 
ir veikti grozījumi amatu saimēs un līmenī un kuru mēnešalgu grupas ir palielinātas 
par 2 grupām, amatalga 2015.gadā tiek palielināta ne vairāk kā 15%. 
 
 

1/31. 
Par pašvaldības policijas reorganizāciju. 

Ziņo: A. Bukovskis 
Tiek dots vārds: R. Jomertam, L. Amerikai, A. Lielmežam 
 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa priekšnieks Vīgants 
2015.gada 12.janvārī informēja Mālpils novada domi, ka ar 2015.gada 1.februāri 
Mālpils novada teritorijā darbu uzsāks Valsts policijas darbinieks, kura amata 
pienākumos būs nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumības ievērošanu Mālpils 
novada teritorijā. Ievērojot to, ka Mālpils novada teritorijā pastāvīgi dienesta 
pienākumus veiks Valsts policijas darbinieks, tiks atvieglots pašvaldības policijas 
darbs. 
 Ievērojot labas pārvaldības principu, nodrošinot lietderīgu rīcību ar pašvaldības 
finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī, lai uzlabotu pašvaldības policijas darbības 
efektivitāti nepieciešams reorganizēt Mālpils novada pašvaldības policiju pievienojot 
to Mālpils novada domes administrācijai, veicot attiecīgus grozījumus 2010.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”. 
 
 Ievērojot augstāk teikto un, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1. punkta, 8.punkta, 21.panta otrās daļas, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, 30.panta otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
 
1. Ar 2015.gada 1.aprīli reorganizēt Mālpils novada pašvaldības policiju, pievienojot 

to Mālpils novada domes administrācijai, izveidojot struktūrvienību Pašvaldības 
policija un jaunas amata vietas: 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  nosaukums 
Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

 
Noteiktā alga 
2015.gadam 

EUR 

1. 
Pašvaldības 

policijas vecākais 
inspektors 

1 
28.4. Pašvaldības 

policija 
IIC 9 1 4,79EUR/h 

2. 
Pašvaldības 

policijas inspektors 
1 

28.4.Pašvaldības 
policija 

IIB 8 1 4,07EUR/h 

 
 
2. Noteikt, ka Mālpils novada domes administrācija ir Mālpils novada pašvaldības 
policijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēja. 
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3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par Mālpils novada 
pašvaldības policijas reorganizāciju tās priekšnieku un darbiniekus. 
 
 
 

1/32. 
Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada  

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 8 balsīm „par”  
(A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, A. Apsītis, M. Ārente,  
A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” (lieta Nr. 1-
01.1). 
 

1/33. 
Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Mālpils novada domes budžetu 2015. 

gadam” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz  likuma “Par 

pašvaldībām” 14., 46.pantu, uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par Mālpils novada domes budžetu 
2015.gadam” (lieta Nr. 1-01.1). 
 
 

1/34. 
Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 

 
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un 
15.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 

Apstiprināt Mālpils novada domes grāmatvedības kontu plānu (lieta Nr. 5-06). 
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1/35. 
Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 

nolikumā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
Grozīt nolikumu „Mālpils novada domes Administratīvo lietu komisijas nolikums” 
(Apstiprināts Mālpils novada domes 28.03.2012. lēmumu Nr.4/13)  ar sekojošo: 
 
1. Izteikt punktu 3.1. sekojošā redakcijā: 
 
„Komisiju 4-6 locekļu sastāvā izveido Mālpils novada dome. Komisijas sastāvā ir 
Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 2-4 locekļi, kurus 
izvirza un ievēl dome.” 
 
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1. februāri. 
 

 
1/36. 

Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes kancelejas nolikumā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Grozīt nolikumu „Mālpils novada domes kancelejas nolikums” (Apstiprināts Mālpils 
novada domes 20.04.2011. lēmumu Nr.4/15)  ar sekojošo: 
1.1. Svītrot punktu 2.33.  
1.2. Svītrot punktu 3.2.3.  
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1. februāri. 
 
 
 

1/37. 
Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus. 

 
1. Atkārtoti izskatījusi Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāja Rinalda Liepiņa 12.12.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ķeguma novada pašvaldības 
policijas vecākā inspektora (struktūrvienības priekšnieka) amatu, Mālpils novada 
dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši Mālpils novada domes 26.11.2014. lēmumam Nr. 13/26, Rinalds 
Liepiņš Mālpils novada domē veic administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja 
pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, administratīvo lietu 
komisijas priekšsēdētājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
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1.2. Atbilstoši R.Liepiņa sniegtajai informācijai, viņš kopš 2007.gada 26.marta strādā 
Ķeguma novada domē un šobrīd tur pilda pašvaldības policijas vecākā inspektora 
(struktūrvienības priekšnieka) amatu. Atbilstoši Ķeguma novada domes 14.01.2015. 
sniegtajai informācijai, Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 
Rinalda Liepiņa ieņemamais amats atbilst Likuma 7.panta sestajā daļā minētās valsts 
amatpersonas izpratnei. 
 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības administratīvās 
komisijas priekšsēdētāja amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības 
administratīvās komisijas priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu 
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 
attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 
 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju R.Liepiņam savienot minētos 
amatus.  
 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus 
valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 
 
5. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore N.Sniedze 11.12.2014. ir atļāvusi 
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Rinaldam Liepiņam no 
tiešo darba pienākumu izpildes brīvajā laikā, tas ir, ārpus apstiprinātā darba grafika, 
savienot amata pienākumus ar Mālpils novada domes administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja amata pienākumiem. 
 
6. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes administratīvo lietu 
komisijas priekšsēdētāja amata un Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākā 
inspektora amata pienākumus, kā arī uzklausot R.Liepiņa apliecinājumu par to, ka 
viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai 
darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana 
nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā 
procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,  
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Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
 1. Atļaut Rinaldam Liepiņam, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils novada 
domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ķeguma novada 
pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt R.Liepiņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.  
 
 

1/38. 
Par atļauju Solvitai Lapiņai savienot amatus. 

 
 
1. Izskatījusi Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces Solvitas Lapiņas 
19.01.2015. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto izglītības iestādes 
direktores vietnieces amatu ar asistentes amatu Mālpils novada pašvaldības aģentūrā 
„Mālpils sociālais dienests”, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 30.10.2013. Darba līgumam Nr. 253, S.Lapiņa kopš 2013.gada 
4.novembra veic Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces mācību darbā 
pienākumus. Darba laika organizācija S.Lapiņai noteikta saskaņā ar darba līgumu, 
amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 
16.punktu, pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši S.Lapiņas sniegtajai informācijai, viņa 19.01.2015. noslēgusi 
Uzņēmuma līgumu ar p/a „Mālpils sociālais dienests” par asistenta pakalpojumu 
veikšanu „dzēsts”. Saskaņā ar Likuma 4.pantu asistents nav valsts amatpersona. 
 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja 
vietnieka amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.Lapiņai savienot minētos 
amatus.  
3.2. S.Lapiņas tiešais darba devējs Mālpils internātpamatskolā ir tās direktore 
Frančeska Ģēvele, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  
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4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils internātpamatskolas direktores 
vietnieces amata un asistenta pienākumus, kā arī uzklausot S.Lapiņas apliecinājumu 
par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 
viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses, un ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons, R. Jomerts, 
A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante, L. Ligeris), NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Solvitai Lapiņai, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils 
internātpamatskolas direktores vietnieces amatu ar asistenta pienākumu pildīšanu 
saskaņā ar 19.01.2015. Uzņēmuma līgumu pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais 
dienests”. 
2. Ar Lēmumu iepazīstināt S.Lapiņu un Mālpils internātpamatskolas direktori 
Frančesku Ģēveli.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
04.02.2015. 


