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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       24.02.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 
 

1. Par pašvaldības ceļa “Sidrabiņas – Podiņi 2” maiņu. 
2. Par zemes ierīcības projekta precizēšanu. 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
4. Par adreses piešķiršanu.  
5. Par lēmuma precizēšanu. 
6. Par zemes vienību nosaukumu maiņu. 
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
9. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu. 
10. Par grozījumu veikšanu 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 11 

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”. 
11. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

internātpamatskolā. 
13. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā 

vidusskolā. 
14. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu. 
15. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām skatēm 
un konkursiem. 

16. Par 2016. gada projektu konkursa „Mēs savam novadam” noteikumu un 
pieteikuma veidlapas apstiprināšanu. 

17. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Solvita Strausa, Māra Ārente, Leontina 
Amerika 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
PA Mālpils sociālais dienests direktore Olga Volosatova (9.-11. jaut) 
 
Latvijas Universitātes studente Ieva Valdmane 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
Agnese Hildebrante – pamatdarba dēļ 
Aleksandrs Lielmežs – slimības dēļ 
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2/1. 

Par pašvaldības ceļa “Sidrabiņas – Podiņi 2” maiņu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
 

Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2016. gada marta domes sēdei. 

 
 

2/2. 
Par zemes ierīcības projekta precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2016. gada 16. janvārī (reģ. Nr.12) saņemts SIA RTRK 
iesniegums, kurā lūdz precizēt zemes ierīcības projekta “Ķiberes,” Mālpils novads, 
apstiprināto dalījumu, jo veicot reālo sadali dabā, tiek precizēta sadales līnija 
atbilstoši zemes lietošanas veida ”mežs” kontūrai. 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.1 pantu, kurš nosaka, ka zemes ierīcības 
projektam pēc tā apstiprināšanas var veikt grozījumus, ja zemes kadastrālās 
uzmērīšanas dati vēl nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā, 

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

Apstiprināt grozījumus zemes ierīcības projektā “Ķiberes”, Mālpils novads.  

 
2/3. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1.Mālpils novada domē 2016. gada 16. februārī (reģ. Nr.85) saņemts A.R., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0483, “Jaunā Māja 4”, 
Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0483, 
kopplatība 0.51 ha,1/5 daļas nomu, uz kuras atrodas mājīpašums. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007. gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu,  

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

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu A.R., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0483, “Jaunā Māja 4”, Mālpils novads, 
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zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0483, kopplatība 0.51 ha, 1/5 
daļas nomu. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
  
2.Mālpils novada domē 2016. gada 16. februārī (reģ. Nr.84) saņemts J.B. 
pilnvarotās personas A.R., p.k. “dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma 
noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 
0483, “Jaunā Māja 4”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0483, kopplatība 0.51 ha, 1/5 daļas nomu, uz kuras atrodas mājīpašums. 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu,  

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

 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu A.R., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0483, “Jaunā Māja 4”, Mālpils novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0483, kopplatība 0.51 ha,1/5 
daļas nomu. 
2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
3. Mālpils novada domē 2015. gada 3.decembrī (reģ. Nr.630) saņemts Z/S 
“Atvases”, reģ. Nr.40101006420, īpašnieka “dzēsts” iesniegums par zemes nomas 
līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra 
Nr.8074 003 0100, “Rumbas”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0324, kopplatība 2.33 ha, nomu. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu”,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z/S “Atvases” par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 003 0100, “Rumbas”, Mālpils novads, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, kopplatība 2.33 ha, 
nomu. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

2/4. 
Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada pašvaldībā 2016. gada 16. februārī (Reģ. Nr.83) saņemts I.Č. 
iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Mežvēji”, Mālpils 
novads, zemes vienībai, uz kuras uzbūvēta saimniecības ēka. 
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Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta devīto apakšpunktu un 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Piešķirt nekustamā īpašuma “Mežvēji”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0113, kurā paredzēta viensētas apbūve, un uz tās 
esošajām ēkām adresi ”Mežvēji”, Mālpils novads, LV-2152. 
 

 
2/5. 

Par lēmuma precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14 panta (4) 
apakšpunktā noteiktajam, ka apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei 
paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā 
vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — 
nedrīkst atkārtoties, tāpēc nepieciešams precizēt Mālpils novada domes 2016. 
gada 29. janvāra sēdes lēmuma 1/1. “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmās 
daļas 2. punkta pirmo apakšpunktu, jo Mālpils novadā nekustamais īpašums ar 
nosaukumu “Ķirši” ir jau reģistrēts. 

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

 
1. Precizēt Mālpils novada domes 2016. gada janvāra sēdes lēmuma 1/1 “Par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmās daļas 2. punkta pirmo apakšpunktu, 
izsakot lēmumu šādā redakcijā: 
 
1.1. Atļaut sadalīt R.M., personas kods “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, piederošo 
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 003 0631, atdalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0894 ar platību 3.08 ha. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0894 ar platību 
3.08 ha: 
2.1. piešķirt nosaukumu “Tilles”, Mālpils novads, LV-2152. 
2.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - neapgūta daudzdzīvokļu māju 
apbūve- (NĪLM kods – 0700). 

 
2/6. 

Par zemes vienību nosaukumu maiņu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 

Izskatot jautājumu par izmaiņu veikšanu Mālpils novada pašvaldības ielu un ceļu 
reģistrā, dome konstatē, ka nepieciešams veikt zemes vienību nosaukumu maiņu 
sekojošiem pašvaldības ceļiem un ielām. Pamatojoties uz 31.12.2008 “Apdzīvoto 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ” 14. pantu,  
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 

1. Zemes vienībai Mālpils – Kliģene – Ēmuri ar kadastra apzīmējumu 
80740040149 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-70 Mālpils – Kliģene – Ēmuri, 
kadastra apzīmējums 80740040149; 

 
2. Zemes vienībai Mergupes ferma - Snaudas ar kadastra apzīmējumu 

80740030943 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-71 Mergupes ferma – Snaudas, 
kadastra apzīmējums 80740030943; 

 
3. Zemes vienībai Garkalne – Alauksts - Silenieki ar kadastra apzīmējumu 

80740030886 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-74 Ļauļas – Silenieki, kadastra 
apzīmējums 80740030886; 

 
4. Zemes vienībai Bramaņi - Mergupes ar kadastra apzīmējumu 80740030885 

mainīt nosaukumu uz Ceļš C-5 Bukas - Bauskas – Mergupes, kadastra 
apzīmējums 80740030885; 

 
5. Zemes vienībai Bukas - Burtnieki ar kadastra apzīmējumu 80740010154 

mainīt nosaukumu uz Ceļš C-2 Bukas – Burtnieki, kadastra apzīmējums 
80740010154; 

 
6. Zemes vienībai Bukas - Burtnieki ar kadastra apzīmējumu 80740010439 

mainīt nosaukumu uz Ceļš C-2 Bukas – Burtnieki, kadastra apzīmējums 
80740010439; 

 
7. Zemes vienībai Bukas – Burtnieki - Mūrnieki ar kadastra apzīmējumu 

80740010501 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-75 Bukas – Burtnieki – 
Mūrnieki, kadastra apzīmējums 80740010501; 

 
8. Zemes vienībai Mēness iela ar kadastra apzīmējumu 80740050604 mainīt 

nosaukumu uz I-64 Mēness iela, kadastra apzīmējums 80740050604; 
 

9. Zemes vienībai Pagasta iela Pienu I-24 ar kadastra apzīmējumu 
80740050520 mainīt nosaukumu uz I-24 Piena iela, kadastra apzīmējums 
80740050520; 

 
10. Zemes vienībai Pagasta ceļš C-44 Inciems - Ķegums – Tuntuļi ar kadastra 

apzīmējumu 80740050404 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-44 Liepkalni – Vēži 
– Tuntuļi, kadastra apzīmējums 80740050404;  

 
11. Zemes vienībai Pagasta iela Tīreļa I-26 ar kadastra apzīmējumu 

80740050522 mainīt nosaukumu uz Ceļš C-44 Liepkalni – Vēži –Tuntuļi, 
kadastra apzīmējums 80740050522, iekļaujot to nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 80740050404 sastāvā; 
 

12. Zemes vienībai Kapsēta - Vite ar kadastra apzīmējumu 80740060269 un 
zemes vienībām pagasta ceļš 13 Kapsēta – Vite ar kadastra apzīmējumiem 
80740030670 un 80740060254  mainīt nosaukumu uz Ceļš C-13 Kapi – 
Vite, kadastra apzīmējumiem 80740060269, 80740030670, 80740060254. 
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13. Zemes vienībai Vite - Dzirnavas  ar kadastra apzīmējumu 80740060268 
mainīt nosaukumu uz Ceļš C-13 Kapi – Vite, kadastra apzīmējums 
80740060268, iekļaujot to nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr. 
80740060670 sastāvā. 

 
 

2/7. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2015. gada 19. februārī saņemts (reģ.Nr.102) D.S., p.k. 
”dzēsts”, iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ozoli”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 001 0319, sastāvošu no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0319, kopplatību 3.3 ha, par kuru īpašuma 
tiesības ir reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000003040 uz D.S. 
vārda, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 1.3 ha, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. Īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. 

 
Pamatojoties uz 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra likumu 
„Zemes ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
  
1.Atļaut sadalīt D.S., p.k. “dzēsts”, deklarētās dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 
nekustamo īpašumu „Ozoli”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 001 0319, 
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0319, 
kopplatību 3.3 ha, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 1.3 ha, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. 
2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
 

2/8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemti iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu: 
1) no politiski represētās personas D.Z. par nekustamo īpašumu „dzēsts”, kas 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  01.02.2016. iesniegums ar reģ.Nr.56.  
2) no pirmās grupas invalīda A.K. pilnvarotās personas G.K. par  nekustamo 
īpašumu „dzēsts”, kurš  netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.     01.02.2016. 
iesniegums ar reģ.Nr.57. 
3) no otrās grupas invalīdes  M.S.   par nekustamo īpašumu  “dzēsts”.   
07.12.2015. iesniegums ar reģ.Nr.65. 
4) no pirmās grupas invalīda  M.V. par nekustamo īpašumu  “dzēsts”.   08.02.2016. 
iesniegums ar reģ.Nr.67. Invalīda apliecībā Nr.1196116 uzrādīts derīguma termiņš 
no 02.02.2016. līdz 07.01.2018. M. V. miris 11.02.2016. 
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5) D.V. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par nekustamo īpašumu “dzēsts” (iesniegums reģistrēts 2016. gada 17.februārī ar 
Nr.97). Iesniegumā norādīts, ka ģimenē 3 bērni, no kuriem divi mācās Mālpils 
vidusskolā un viens  Vidzemes Augstskolā, un tam pievienota Vidzemes 
Augstskolas izziņa, kas faktu apliecina. Papildus savā 22.februāra iesniegumā D.V. 
apliecina, ka īpašumu saimnieciskajā darbībā neizmanto, un ir iesniedzis izdrukātu 
pamata informāciju no O.V. algas nodokļu grāmatiņas par to, ka A.V. no 
01.09.2015. ir viņas apgādājamā persona, kamēr  turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības apgūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecumam (11.07.2018.). 
6) no pirmās grupas invalīda P.O.  par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu 2016.gadā  par  nekustamo īpašumu „dzēsts”.    22.02.2016. 
iesniegums ar reģ.Nr. 105, kurā norādīts, ka īpašums saimnieciskajā darbībā 
netiek izmantots.  P.O. invalīda apliecība Nr. 1164536 derīga līdz 2020.gada 
9.augustam. 
         
    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 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. janvārī apstiprinājusi Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī vispārējie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un 
iesniegumu izskatīšanas kārtību.  

 
1. Pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu, 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
1.1. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
politiski represētajai personai D.Z., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas 
adrese: “dzēsts”,  par nekustamo īpašumu “dzēsts”. 
 
2. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011. gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.2.1., Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, 
S.Strausa, M. Ārente, L. Amerika), NOLĒMA: 
 
2.1. piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas  invalīdei M.S., personas kods “dzēsts”,  deklarētās dzīvesvietas 
adrese: “dzēsts”,  par  nekustamo īpašumu “dzēsts”.  
 
3. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011. gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.1.1., Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, 
S.Strausa, M. Ārente, L. Amerika), NOLĒMA: 
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3.1. piešķirt 2016.gadā  laika posmā pēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
samaksas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā pirmās grupas  
invalīdam A.K., personas kods “dzēsts”,  deklarētās dzīvesvietas adrese:  “dzēsts”,  
par  nekustamo īpašumu “dzēsts”. 
 
3.2. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā 
pirmās grupas invalīdam P.O., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas 
adrese   „dzēsts ”, par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
 
4. Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra Saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ”, 
p.2.3., kurā noteikts, ka atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā 
aprēķinātās nodokļa summas ir tiesīgi saņemt vecāki, kuru ģimenēs ir trīs vai 
vairāk bērnu, kuri mācās un atrodas minēto personu apgādībā, Dome, balsojot ar 5 
balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente, L. Amerika), 
NOLĒMA: 
 
4.1. Piešķirt D.V., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā par nekustamo īpašumu 
“dzēsts”  par   2016.gada 1.pusgadu. 
 
5. Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Izbeigt lietu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pirmās 
grupas  invalīdam  M.V., personas kods “dzēsts”,  sakarā ar viņa nāvi 11.02.2016. 
 
    

2/9. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

 Mālpils novada domē no Rīgas plānošanas reģiona ir saņemts sadarbības 
līguma par ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 
personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu projekts. 
 
Izskatot sagatavoto līguma projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 313 (16.06.2015.) 19.1. apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par ES struktūrfondu 
projekta  „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” īstenošanu. 
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2/10. 
Par grozījumu veikšanu 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 11 

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 
daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
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). 
 

 
2/11. 

Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts biedrības “Mālpils zivīm” iesniegums par 
piedalīšanos projektu konkursā “ZIVJU RESURSU PALIELINĀŠANA MĀLPILS 
NOVADA ŪDENSKRĀTUVĒS”. 
 LR Zemkopības ministrija izsludinājusi projektu iesniegumu 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 tiek organizēta 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 29.02.2016.  
 Līdz šim katru gadu Biedrība “Mālpils zivīm” ir pavairojuši zivju resursus 
šajās ūdenskrātuvēs par naudas līdzekļiem, kādi biedrībai bija pieejami katra gada 
beigās, galvenokārt no fizisko un juridisko personu ziedojumiem. Iepriekšējo 
biedrības 10 gadu darbības rezultātā Biedrība “Mālpils zivīm” ir veikusi daudz 
dažādu pasākumu kompleksu gan makšķerēšanas, gan dabas tūrisma jomā, kā 
rezultātā 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 mūsu 
apsaimniekojamos ūdeņos. Tāpēc biedrība ir sagatavojusi projekta pieteikumu 
Zivju fondam, kurā paredzēts arī vietējās pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais 
projektā paredzētais finansējums varētu būt ~ 5000 EUR, paredzamais 
pašvaldības līdzfinansējums – 1000 EUR. 

Biedrība lūdz atbalstīt ieceri piedalīties Zivju fonda izsludinātajā projektu 
konkursā ar projektu “ZIVJU RESURSU PALIELINĀŠANA MĀLPILS NOVADA 
ŪDENSKRĀTUVĒS” un tā realizācijai piešķirt 1000 EUR. 
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” ieceri piedalīties Zivju fonda izsludinātajā 
projektu konkursā ar projektu “ZIVJU RESURSU PALIELINĀŠANA MĀLPILS 
NOVADA ŪDENSKRĀTUVĒS” un piešķirt projekta realizācijai 1000 EUR no 
speciālā budžeta dabas resursu nodoklis sadaļas. 

 
2/12. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
internātpamatskolā. 

Ziņo:  
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē 15.02.2016. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas direktores 
Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2-01/4 (reģ.Nr.102), kurā lūgts apstiprināt 
iesniegtos maksas pakalpojumu izcenojumus no 2016. gada 1.marta. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt sekojošus Mālpils internātpamatskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus no 2016.gada 1.marta: 

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

EUR 

1. Internāta istabas īres maksa (nometņu 
u.c. izmitināšanas vajadzībām), ja istabu 
izmanto vairākas personas, izmantojot 
gultas veļu.  

Diennaktī no 
vienas personas 

 
7,30  

2. Internāta istabas īres maksa (nometņu 
u.c. izmitināšanas vajadzībām), ja istabu 
izmanto viena persona, izmantojot gultas 
veļu.  

Diennaktī no 
vienas personas 

 
14,40 

 

3. Internāta istabas īres maksa (grupai virs 
50 personām), izmantojot gultas veļu.  

Diennaktī no 
vienas personas 

7,00 

4. Internāta istabas īres maksa (grupai virs 
50 personām), bez gultas veļas 
izmantošanas 
 

Diennaktī no 
vienas personas 

6,60 

5. Kompleksais piedāvājums ārzemju 
tūristiem: naktsmītne, ēdināšana, sporta 
bāzes izmantošana, sadalot 3 vienādās 
daļās vai  pēc  faktiskā  pakalpojuma  
saņemšanas  

 
Diennaktī no 
vienas personas 

 
30,00  

6. Internāta istabas īres maksa par vienu 
diennakti no vienas personas, bez gultas 
veļas izmantošanas.  

Diennaktī no 
vienas personas 

 
6.90 

7. Mācību telpu noma nometnēm nodarbību 
organizēšanai 

Diennaktī no 
vienas personas 

0.90  



12 
 

8. Telts vietas īre skolas teritorijā Diennaktī par 1 
telti 

 4,00 

9. Dušas izmantošana, ja īrē telts vietu 1 reize 2,30 

10. Nometņu dalībnieku personīgās veļas 
mazgāšana 

1 reize 1,20 

  
 

 
2/13. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 15.02.2016. reģistrēts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.1-17/9 (reģ.Nr.103), kurā lūgts 
apstiprināt iesniegtos maksas pakalpojumu izcenojumus no 2016. gada 1.marta. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt sekojošus Mālpils Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus no 2016.gada 1.marta: 
 
 

N.p.
k 

Maksas  pakalpojuma  veids Mērvienība Izcenojums 
par mērv. 
EUR t.sk. 

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 
(izmanto  visas  dienas) 

 Mēnesī no 
vienas personas 

30,00 

3. Īres  maksa  par  vienu  dienesta viesnīcas 
istabas gultasvietu  skolas darbiniekam 
(izmanto  4 dienas   nedēļā) 

 Mēnesī no 
vienas personas 

15,00 

4. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 
(nometņu un viesu izmitināšanai), izmantojot  
gultas veļu 

Diennaktī no 
vienas personas 

6,50  

5. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 
(nometņu un viesu izmitināšanai), bez gultas 
veļas  izmantošanas 

Diennaktī no 
vienas personas 

6,10  

6. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 
(nometņu un viesu izmitināšanai) grupai virs 
50 personām, izmantojot  gultas  veļu 

Diennaktī no 
vienas personas 

6,20 

7. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 
(nometņu un viesu izmitināšanai) grupai virs 
50 personām, bez gultas veļas  
izmantošanas 

Diennaktī no 
vienas personas 

5,80 
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8. Dienesta viesnīcas istabas īres maksa (ne 
mazāk kā 10 viesu izmitināšanai), ja  īres  
līgums  tiek  slēgts  uz  vienu gadu 

 
mēnesī 

 
80,00 

9. Kompleksais piedāvājums ārzemju tūristiem: 
naktsmītne, ēdināšana, sporta bāzes 
izmantošana, sadalot 3 vienādās daļās vai 
pēc faktiskā pakalpojuma saņemšanas  

Diennaktī no 
vienas personas 

 
30,00  

10. Informācijas  centra  īres  maksa Viena stunda  40,00 

11. Skolas telpu īres maksa (nometņu un viesu 
nodarbību organizēšanai) 

Diennaktī no 
vienas  

personas 

0.90  

12. Datorklases  izmantošana Viena stunda 15,00 

13. Aktu  zāles  īre Viena stunda 15,00  

14. Spoguļzāles  īre Viena stunda 7,50    

15. Trenažieru  zāles  īres  abonementa  maksa       
2  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 
personai 

17,20 

16. Trenažieru zāles īres abonementa maksa           
3  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 
personai 

25 

17. Trenažieru zāles īre  Viena reize  
vienai personai 

2,50 

18. Trenažieru zāles īre  1 stunda 15,00  

19. Mīkstās zāles īre 1 stunda 7,50   

20. Stadiona īre 1 stunda  5,00    

21. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00  

22. Kokapstrādes  darbnīcas; ēdienu  
gatavošanas laboratorijas; metināšanas  
darbnīcas  īre 

1 stunda vienai 
personai 

2,50 

23. Kokapstrādes  darbnīcas; ēdienu  
gatavošanas laboratorijas; metināšanas  
darbnīcas  īre citu  personu  grupai 

1 stunda 15,00 

24. Personīgās veļas mazgāšana skolas 
audzēknim 

1 reize 0,35 

25. Nometņu dalībnieku personīgās veļas 
mazgāšana 

1 reize 1,20 

26. Telts vietas īre skolas teritorijā Diennaktī par 
1 telti 

 4,00 

27. Dušas izmantošana, ja  īrē  telts vietu 1 reize 2,30 

 
 
 

2/14. 
Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 2016.gada 12.februārī tika saņemts Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 2016.gada 10.februāra iesniegums Nr. 2-
8/12 „Par interešu izglītības licencēm”, kurā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde lūdz apstiprināt grozījumus Pārvaldes nolikuma 2.1.9.punktā,  
norādot, ka ar 2016.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākumu nodokļi”, kuri paredz, ka par attaisnotiem izdevumiem ir uzskatāmi arī 
izdevumi interešu izglītības programmu apguvei bērniem. 
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 Līdz ar to nepieciešams Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikuma 2.1.9.punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1.9. izsniegt neformālās izglītības un interešu izglītības licences fiziskām un 
juridiskām personām, kuras realizē neformālās un interešu izglītības programmas 
dibinātājpašvaldību administratīvajā teritorijā”. 
 Ievērojot to, ka Mālpils novada dome ir viena no pašvaldībām, kura 
dibinājusi pašvaldību iestādi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un 
Pārvaldes nolikuma 8.nodaļas- Noslēguma jautājumi 2.punkts nosaka, ka jebkādi 
grozījumi un papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem 
dibinātājiem, un tie stājas spēkā, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji. 
 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 2.1.9.punkta 
grozījumus,  izsakot tos šādā redakcijā: 
 
“2.1.9. izsniegt neformālās izglītības un interešu izglītības licences fiziskām un 
juridiskām personām, kuras realizē neformālās un interešu izglītības programmas 
dibinātājpašvaldību administratīvajā teritorijā”. 

 
2/15. 

Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām skatēm 

un konkursiem. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 11.02.2016. 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 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
1. Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksājumus par 50%  Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  2016.gadā rīkotajiem sekojošiem 
pasākumiem: 

1.1 Pierīgas skolu Tautas deju kolektīvu skate -01.04.2016. 
1.2. Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru skate (I kārta). 

 
2/16. 

Par 2016. gada projektu konkursa „Mēs savam novadam” noteikumu un 
pieteikuma veidlapas apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis ir 
veicināt Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot 
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vietējo dzīves kvalitāti saskaņā ar Mālpils novada Attīstības plāna (2012–2018) 
nostādnēm.  

2015. gadā projektu konkursam bija iesniegti 12 projektu pieteikumi ar 
kopējo pieprasīto summu 7 118,95 EUR. Pēc to izvērtēšanas konkursa žūrija 
nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 4 projektu pieteikumiem, kas bija atbilstoši 
konkursa nolikumam. Kā labākais projekts tika izvirzīts vecāku iniciatīvas grupas 
“Par drošu bērnību” projekts “Prasme draudzēties”. 
 Lai turpinātu uzsākto darbu, šī gada novada domes budžetā ir paredzēti 
līdzekļi 5 000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam 
novadam” finansēšanai, paredzot vienam projektam finansiālu atbalstu līdz 700 
EUR.  
 Lai turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un projektu 
grupu paveikto, ir nepieciešams apstiprināt projektu konkursa nolikumu 2016. 
gadam un pieteikuma veidlapu un izveidot un apstiprināt konkursa žūriju. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt projektu konkursa nolikumu 2016. gadam un pieteikuma veidlapu 

(skatīt pielikumā), 
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. 
2.4. Māra Ārente, deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

locekle. 
 

2/17. 
Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: L. Mičulei 

 
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un 
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S.Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika), NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Mālpils novada domes grāmatvedības kontu plānu (lieta Nr. 5-06). 

 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētāja vietn.     S. Strausa 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
24.02.2016. 


