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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       29.01.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 13.00 
Sēdi slēdz: plkst. 14.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
4. Par adreses piešķiršanu vai maiņu. 
5. Par izmaiņām zemes nomas līgumā. 
6. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
7. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 3 gadiem apstiprināšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
10. Par „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumu apstiprināšanu. 
11. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas 
nolikumā un nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā. 

12. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēm 2016.gada janvāra - augusta mēnešiem. 

13. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 
14. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 
15. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu.  
16. Par profesionālās  izglītības programmu saskaņošanu. 
17. Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās 2016.gada 

septembrī. 
18. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņošanu 
19. Par sadarbības  līguma  slēgšanu  ar  Rīgas  Tehnisko  universitāti. 
20. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
21. Par domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu. 
22. Par izmaiņām Mālpils sporta kompleksa peldbaseina maksas pakalpojumos. 
23. Par biedrības “Siera klubs” iesnieguma izskatīšanu. 
24. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu. 
25. Par biedrības “Balvu olūts” iesnieguma izskatīšanu. 
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26. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2016. 
gadam” apstiprināšanu. 

27. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 
 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Solvita Strausa, Leontina Amerika, 
Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis, 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola, 
Finansiste Daina Sila,  
Finansiste Daina Sila 
  
Nav ieradušies deputāti – Linards Ligeris – pamatdarba dēļ, Rolands Jomerts – 
pamatdarba dēļ, Aleksandrs Lielmežs – slimības dēļ. 
 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina papildināt 
izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
  
28. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē. 
 
 

1/1.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1. Mālpils novada domē 2016. gada 9. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.11) R.M. 
pilnvarotās personas  G.V.J. iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu "Vibroka", Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0631, kopējā platība 
18.56 ha, sastāvošu no sešām zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8074 003 0894 ar platību 3.08 ha, par kuru īpašuma tiesības ir 
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reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.456 uz R.M. vārda. Īpašums nav 
apgrūtināts ar kredītsaistībām. 

Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, dotā zemes vienība 
atrodas Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir 2-4 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve ar īres vai 
privātiem dzīvokļiem. 

Pamatojoties uz Kadastra likuma 1. panta 13. punktu, 33. panta 1. punktu, 
2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6 punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
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. 

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

 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 15. janvārī reģistrēts (reģ. Nr.35) Valsts akciju 
sabiedrības Latvijas Valsts ceļi iesniegums, kurā informē, ka ir uzsākta valsts 
reģionālo autoceļu P3 ”Garkalne-Alauksts” un P8 ”Inciems – Sigulda-Ķegums” 
posmu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemesgrāmatā reģistrācijas process 
valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošajiem nekustamajiem īpašumiem: 
 “P3”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0636, sastāvošs no divām zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8074 001 0110, platība 1.79 ha un 8074 003 
0636, platība 20.05 ha; 
“P8”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0203, sastāvošs no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0203, platību 18,16 ha; 
“P8”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0645, sastāvošs no divām zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8074 002 0080, platība 9.18 ha un 8074 003 
0645, platība 8.41 ha. 
Visas iepriekšminētās zemes vienības  ir iekļautas 2010. gada  31. maija Ministru 
kabineta rīkojuma Nr. 297 ” Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts 
akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā sarakstos. 
 
Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts ceļi informē, ka zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0203 ir pievienots zemes gabals ar platību 0.12 ha, uz kura 
neatrodas valsts reģionālā autoceļa P8, kā kompleksas inženierbūves veidojošie 
elementi, kurš nav nepieciešams autoceļa būvniecībai, uzturēšanai un 
aizsardzībai, līdz ar to tas ir atdalāms no valstij Satiksmes ministrijas personā 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0203, kā tai 
nepiekrītošs atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” un tiek lūgts sadalīt Satiksmes ministrijai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 
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1) 8074 001 0203 četros zemes gabalos ar platībām 17.4 ha, 0.55 ha, 0.09 
ha un 0.12 ha, 

2) 8074 003 0636 trīs zemes gabalos ar platībām 4.3 ha, 0.44 ha, 15.31 ha, 
3) 8074 003 0645 divos zemes gabalos ar platībām 7.87 ha, 0.54 ha. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 11. panta otrās daļas 1. apakšpunktu, 2006. 
gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” Pārejas noteikumu 5. 
punktu, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, 2015. gada 8. decembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 6.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Atļaut sadalīt valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošo nekustamo 
īpašumu: 

 1) ”P8”, kadastra Nr.8074 001 0203, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0203 četros zemes gabalos ar platībām (1) 17.4 ha, (2) 0.55 
ha, (3) 0.09 ha un (4) 0.12 ha; 

 2) ”P3”, kadastra Nr. 8074 003 0636, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0636 trīs zemes gabalos ar platībām (5) 4.3 ha, (6) 0.44 ha, 
(7) 15.31 ha; 

3) ”P8”, kadastra Nr.8074 003 0645, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0645 divos zemes gabalos ar platībām (8) 7.87 ha, (9) 0.54 ha. 
 
2.2. Zemes gabalu ar platību 0,09 ha, kurš atdalīts no nekustamā īpašuma”P8”, 
kadastra Nr.8074 001 0203, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0203, apvienot ar zemes gabalu ar platību 15,31 ha, kurš atdalīts no nekustamā 
īpašuma “P3”, kadastra Nr. 8074 003 0636, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0636, veidojot zemes vienību ar platību 15,4 ha. 
 
2.3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 15,4 ha noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods1101). 
 
2.4. Zemes gabalu ar platību 0,44 ha, kurš atdalīts no nekustamā īpašuma ”P3”, 
kadastra Nr. 8074 003 0636, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0636, apvienot ar zemes gabalu ar platību (9) 0.54 ha, veidojot zemes vienību ar 
platību 0,98 ha. 
 
2.5.Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 0.98 ha noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods1101). 
 
2.6. Piešķirt nosaukumu ”Rotācijas aplis P3-P8”, Mālpils novads, nekustamajam 
īpašumam, sastāvošam no divām jaunizveidotajām zemes vienībām: ar platībām 
(2)0.55 ha,(1.z.v.) un zemes vienība ar platību 0,98 ha (2.z.v.). 
 
2.7. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „P3”, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 003 0636, pēc īpašuma sadales sastāvošam no 3 zemes vienībām: 
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 1) zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 001 0110, platību 1.79 ha (1. 
z.v.) 

 2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0636 paliekošās 
daļas ar platību 4,3 ha( 2.z.v.). 

 3.) jaunizveidotās zemes vienības ar platību 15,4 ha (3.z.v.)  
nosakot ”Autoceļš P3”, Mālpils novads. 
 
 
2.8. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „P8”, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 001 0203, sastāvošam pēc sadales no 3 zemes vienībām:  

1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0203 ar paliekošās 
daļas platību 17,4 ha(1.z.v)  

2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0645 ar paliekošās 
daļas platību 7,87 ha (2.z.v.)  

3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0080, platība 9.18 ha 
uz nosaukumu ”Autoceļš P8”, Mālpils novads. 
 
2.9. Visām zemes vienībām nekustamo īpašumu “Autoceļš P3”, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 003 0636, un nekustamā īpašuma “Autoceļš P8”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 001 0203 sastāvā, tiek saglabāts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods1101). 
 
2.10. Zemes gabalu ar platību (4) 0.12 ha, kurš atdalīts no nekustamā īpašuma 
”P8”, kadastra Nr.8074 001 0203, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
001 0203, noteikt par pašvaldībai piekrītošo zemi un neveidojot atsevišķu īpašumu 
pievienot pašvaldībai piekrītošajam nekustamā īpašuma, kad. Nr.8074 001 0350, 
“Mālpils ūdenskrātuve”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0350. 
 
2.11. Precizēt nekustamā īpašuma, kad. Nr.8074 001 0350, “Mālpils 
ūdenskrātuve”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0350, nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi nosakot - Fizisko un juridisko 
personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

 
 

1/2.  
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Dome konstatē, ka ar I.J., p.k. “dzēsts”, tika noslēgti zemes nomas līgumi:  
1) 2012. gada 21. augustā noslēgts zemes nomas līgums par nekustamā 

īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, kopplatība 5.96 ha, nomu, Mālpils novada 
nomas zemju žurnālā reģistrēts 2012. gada 22. augustā ar reģistrācijas Nr. 64/12. 
Zemes nomas parāds uz 20.01.2016 ir 99.78 euro. 

2) 2015. gada 28. decembrī noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldībai 
piekritīgās zemes (starpgabalu), zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 
0293, kopplatība 0.47 ha, uz kuras atrodas I.J. lietošanā esošais  mājīpašums 
“dzēsts”, Mālpils novads, nomu. Mālpils novada nomas zemju žurnālā reģistrēts 
2016. gada  30. decembrī  ar reģistrācijas Nr. 109/15. 
 
2016.gada 10. janvārī persona ir mirusi. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, ka, 
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, 

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

 
1.Izbeigt zemes nomas līgumus Nr. 64/12 un 109/15  ar I.J. 
2. Piedāvāt nomai nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, kopplatība 5.96 

ha zemes vienību (bez apbūves tiesībām) lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 

slēdzot nomas līgumu uz vienu gadu, nosakot lietošanai mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
 

1/3.  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē 2016. gada 16. janvārī (reģ. Nr.12) saņemts I.F., p.k. 
“dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 006 0139, “dzēsts”, Mālpils 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0139, kopplatība 1.00 ha, 
nomu, uz kuras atrodas viņai piederošs 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 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 

 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.F., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.8074 006 0139, “dzēsts”, Mālpils novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0139, kopplatība 1.00 ha, nomu. 
2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
 

1/4.  
Par adreses piešķiršanu vai maiņu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada pašvaldībā ir vērsies SIA “Sidgunda 2” valdes priekšsēdētājs 
Normunds Kalniņš ar lūgumu piešķirt adresi uz nekustamā īpašuma “Sidgundas 
Vagari”, Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393 
esošajām ēkām, kas ir būvju īpašuma “Ieviņas” sastāvā, jo ir ierosināta kadastra 
datu aktualizācija un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads datus, 
tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma zemes vienības, uz kurām reģistrētas 
zemes īpašniekam - pašvaldībai  nepiederošas ēkas, atrodas Mālpils novada, 
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Sidgundas ciema teritorijā un tām reģistrētās adreses neatbilst Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 698  “Adresācijas noteikumi” prasībām, jo ciema teritorijā, kur ir 
izveidotas ielas, piešķirama adrese ar numura piesaisti ielai. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  “Adresācijas noteikumi”  9. 
punktam, pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto 
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 
šajos noteikumos minētajām prasībām. 
 
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi”  2. punkta astoto un devīto apakšpunktu, 9. un 14. punktu, 
saskaņā ar 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  

1. Nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, ar platību 1.19 ha un uz tās 

esošajām ēkām piešķirt adresi Kroņu iela 5, Sidgunda, Mālpils novads, LV-

2152 

2. Nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads zemes vienībai  ar 

kadastra apzīmējumu  8074 005 0428 ar platību 0.9150 ha un uz tās 

esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 428 001, 8074 005 

0428 002,  8074 005 0428 003 piešķirt adresi Juglas iela 28, Sidgunda, 

Mālpils novads, LV-2152. 

3. Nekustamais īpašums “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu  8074 005 0441  ar platību 0.4785 un  ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 8074 005 0441 001 piešķirt adresi: Rikteres iela 4, 

Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 

4. Nekustamais īpašums “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, zemes vienībai       

ar kadastra apzīmējumu  8074 005 0442 ar platību 0.0241 ha un uz tās 

esošajai ēkai  ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0442 001 piešķirt adresi 

Ābeļu iela 4, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. 

 
 

1/5.  
Par izmaiņām zemes nomas līgumā. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2016. gada 12. janvārī ar Nr.21 reģistrēts H.S.  p.k. 
”dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, iesniegums, kurā viņš lūdz samazināt iznomājamās 
zemes (zemes nomas līgums Nr.55/10) platību no 4.62 ha, uz aptuveno platību 1.7 
ha, par pašvaldībai piekritīgās zemes “dzēsts”, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 
8074 006 0109, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0139, ar 
kopplatību 4.62 ha, kas tika noslēgts 25.11.2010.  

Nekustamais īpašums “dzēsts”, ar kadastra Nr. 8074 006 0109, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0109, uz kuras atrodas 
mājīpašums, sastāvošs no dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām, kas pieder 
H.S.  

Nekustamā īpašuma zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme, par kuru 
ar H.S. ir noslēgts zemes nomas līgums, kurš ir spēkā no 01.06.2010. līdz 
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01.06.2020. Pašreizējais zemes izmantošanas mērķis ir: 1) zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

Zemes nomas parāds uz 20.01.2016. ir 223 euro 55 centi. 
                                                                                                                                     

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Veikt grozījumus zemes nomas līgumā Nr.55/10 par pašvaldībai piekritīgās 
zemes “dzēsts”, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8074 006 0109, zemes nomu, 
kurš noslēgts ar H.S., nosakot iznomātās zemes gabala daļas platību, kas 
nepieciešama mājsaimniecības vajadzībām - 1.62 ha, atbilstoši grafiskajam 
pielikumam (zemesgabala platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu var tikt precizēta), 
nosakot zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0109 zemes gabalu ar 
paliekošo platību 3.0 ha (zemesgabala platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu var 
tikt precizēta), piedāvāt nomā bez apbūves tiesībām lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai, slēdzot nomas līgumus uz pieciem gadiem, nosakot lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101). 

 
1/6.  

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

 Mālpils novada dome ar 2015.gada 28.oktobra lēmumu Nr. 10/7 „Par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu” nolēma atsavināt izsoles kārtībā pašvaldībai 
piederošos nekustamos īpašumus – „Pils iela 8B”, Mālpils, Mālpils novads, un 
“Sporta iela 12A”, Mālpils, Mālpils novads, un uzdeva iepirkumu komisijai 
nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu un sagatavot 
izsoles dokumentāciju. 

Mālpils novada domē 2015.gada 21.decembrī saņemti SIA „Auditorfirma 
Invest-Rīga”, reģ. Nr. 40003035771, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 19, 
Rīga, veiktie iepriekš minēto Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
novērtējumi. 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi abus nekustamos īpašumus atsavināt, 
pārdodot tos izsolē, jo nekustamie īpašumi nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. 

Dome konstatē: 
[1] Nekustamais īpašums „Pils iela 8B”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 

Nr. 8074 003 0845, sastāv no viena zemes gabala 0,1385 ha platībā. Saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas 
datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 632 eiro. Saskaņā ar 
SIA „Auditorfirma Invest-Rīga” sniegto novērtējumu (16.12.2015.), nekustamā 
īpašuma tirgus vērtība ir 660 eiro. 

 [2] Nekustamais īpašums „Sporta iela 12A”, Mālpils, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0846, sastāv no viena zemes gabala 0,3539 ha platībā. 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 1614 
eiro. Saskaņā ar SIA „Auditorfirma Invest-Rīga” sniegto novērtējumu 
(16.12.2015.), nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 2 600 eiro. 
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 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
pārejas noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst 
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo 
vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 

Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 10.pantu,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 

nekustamo īpašumu „Pils iela 8B”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0845, sastāv no viena zemes gabala 0,1385 ha platībā. 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 1 400,- EUR (viens 
tūkstotis četri simti eiro). 
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pils iela 8B” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (pielikumā). 
1.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
2.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Sporta iela 12A”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0846, sastāv no viena zemes gabala 0,3539 ha platībā. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3 500,- EUR (trīs tūkstoši 
pieci simti eiro). 
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sporta iela 12A” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (pielikumā). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 

 
1/7.  

Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 
izlietošanas programmas 3 gadiem apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, un  
11.03.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu - 
Pašvaldību speciālo budžetu - ceļu un ielu fondu - izlieto atbilstoši pašvaldību 
apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem),  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
 



10 
 

Apstiprināt Mālpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 
vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Pielikumā Nr. 1 programma uz 1 
(vienas) lapas. 
 
 

1/8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
1. Mālpils novada domē saņemti sekojoši politiski represēto personu iesniegumi ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2016.gadā:   
 
1.1. No R.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, par  
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā. 
05.01.2016. iesniegums ar reģ. Nr.4.  
1.2. No A.A., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, Mālpils 
novads, LV-2152, par nekustamo īpašumu „dzēsts” un nekustamo īpašumu 
„Priedulāji”, kas netiek izmantoti saimnieciskā darbībā.  11.01.2016.iesniegums ar 
reģ.Nr.19.  
1.3. No P.M., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  “dzēsts”, par 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā. 
05.01.2016.iesniegums ar reģ.Nr.6. 
1.4. No A.B., personas kods “dzēsts”, dzīvojošas “dzēsts”, par  nekustamajiem 
īpašumiem “dzēsts” un “dzēsts”. Iesniegumā norādīts, ka 20.5 ha zemes tiek 
iznomāta SIA „Sidgunda 2”.  06.01.2016. ar reģ. Nr.7. 
1.5. No A.A., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, Mālpils 
novads, par nekustamo īpašumu „dzēsts”, kas netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 05.01.2016.iesniegums ar reģ.Nr.5.  
1.6. No D.K., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, iesniegums 
par atvieglojuma piešķiršanu par  nekustamo īpašumu  “dzēsts” un 1/5 domājamo 
daļu no nekustamā īpašuma ”dzēsts”. 21.01.2016. iesniegums ar reģ. Nr.43.  
1.7. No M.V., personas kods  “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta  “dzēsts”,  
iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu par  nekustamā īpašuma  “dzēsts” zemi 
30.5 ha platībā un  nekustamo īpašumu ”dzēsts”. 26.01.2016. iesniegums ar reģ. 
Nr.49.  
1.8. No  E.N., personas kods  “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta  “dzēsts”, 
iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu par  dzīvokļa īpašumu  “dzēsts”. 
18.01.2016. iesniegums ar reģ. Nr.38.  
1.9. No J.J., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  “dzēsts”, iesniegums 
par atvieglojuma piešķiršanu par  nekustamo īpašumu  “dzēsts”. 04.01.2016. 
iesniegums ar reģ. Nr.3.  
 
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 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”. 
 
2. Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2016.gadā :   



11 
 

  
2.1. No otrās grupas invalīdes I.M., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta 
“dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par  
nekustamo īpašumu  “dzēsts”.  29.12.2015.iesniegums ar reģ. Nr.663 .  
2.2. No otrās grupas invalīda M.M., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par  
nekustamo īpašumu   “dzēsts”.   04.01.2016.iesniegums ar reģ. Nr.2.   
2.3 .No otrās grupas invalīdes  L.P., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par  
nekustamo īpašumu   “dzēsts”.  29.12.2015.iesniegums ar reģ. Nr.665. 
2.4. No otrās grupas invalīdes J.K., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”,  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par  
nekustamo īpašumu    “dzēsts”.   30.12.2015.iesniegums ar reģ. Nr.664. 
2.5.No pirmās grupas invalīda  J.M., personas kods  “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta   “dzēsts”,  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu par  nekustamo īpašumu    “dzēsts”.   04.01.2016.iesniegums ar reģ. 
Nr.1.   
2.6.No  otrās grupas invalīda A.S., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta 
“dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 
nekustamo īpašumu „dzēsts”, kurš netiek izmantots saimnieciskās darbības 
veikšanai. 13.01.2016. iesniegums ar reģ.Nr.23. 
2.7. No pirmās grupas invalīda   A.V., personas kods “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta   “dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   
par  nekustamo īpašumu   par  dzīvokļa īpašumu ”dzēsts”. 07.01.2016. iesniegums 
ar reģ.Nr.14. 
2.8. No  pirmās grupas invalīda  A.P., personas kods  “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta  “dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par nekustamo īpašumu „dzēsts”, kurš netiek izmantots saimnieciskās darbības 
veikšanai. 08.01.2016. iesniegums ar reģ.Nr.15. 
2.9. No otrās grupas invalīdes  G.B., personas kods  “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta   “dzēsts”, Mālpils novads, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu   par  īpašumu “dzēsts”.  21.01.2016 .iesniegums ar reģ. 
Nr.42.  
2.10. No otrās grupas invalīdes   L.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta   “dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   
par  dzīvokļa īpašumu “dzēsts” .  21.01.2016 .iesniegums ar reģ. Nr.45.  
2.11. No otrās grupas invalīda  H.Ņ., personas kods  “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta    “dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu   par  īpašumu  “dzēsts” .  26.01.2016 .iesniegums ar reģ. Nr.50.  
2.12. No otrās grupas invalīdes U.I., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“”dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par   
dzīvokļa  īpašumu “dzēsts”  .  20.01.2016. iesniegums ar reģ. Nr.36.  
2.13. No  pirmās grupas invalīda  J.Z., personas kods “dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta   “dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par nekustamo īpašumu „dzēsts”, kurš netiek izmantots saimnieciskās darbības 
veikšanai. 12.01.2016. iesniegums ar reģ.Nr.38. 
2.14.No otrās grupas invalīdes R.R. par nekustamo īpašumu “dzēsts”. 
08.01.2016.iesniegums ar reģ. Nr.17. 
2.15. No otrās grupas invalīda Ē.Z., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu   par 
dzīvokļa  īpašumu  “dzēsts”.  21.12.2015.iesniegums ar reģ. Nr.657.  
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2.16. No D.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, ar lūgumu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu 
“dzēsts”, ņemot vērā, ka viņai ir divi bērni invalīdi. 29.12.2015.iesniegums ar reģ. 
Nr.661. 
 
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.  Pašvaldībā nav reģistrētas ziņas (nomas līgumi) par personu iesniegumos 
minēto īpašumu izmantošanu saimnieciskajā darbībā un Lauku atbalsta dienests 
tajos  nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platības. 
 
1. Ņemot vērā personu iesniegumus un  pamatojoties uz LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  
1.1. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai R.B., personas kods  “dzēsts”, dzīvojošai “dzēsts”, 
par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi  30.2 ha kopplatībā. 
1.2. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai A.A., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta 
“dzēsts”, par nekustamo īpašumu „dzēsts” un nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi. 
1.3. Piešķirt 2016.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 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai  A.B., personas kods   “dzēsts”, dzīvojošai  “dzēsts”, 
par  nekustamā īpašuma “dzēsts” 1/3 domājamo daļu     un saimniecības   “dzēsts” 
zemi   7.00 ha platībā, ņemot vērā, ka par  20.5 ha izmantošanu noslēgts nomas 
līgums ar SIA “Sidgunda-2”, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību. 
 1.5. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai A.A., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta 
“dzēsts”,  par nekustamo īpašumu „dzēsts”. 
1.6. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai D.K., personas kods   “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta 
“dzēsts”,   par  nekustamo īpašumu  “dzēsts” un 1/5 domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma “dzēsts”.  
1.7. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai   M.V., personas kods  “dzēsts”,  deklarētā 
dzīvesvieta  “dzēsts”,  par  nekustamā īpašuma  “dzēsts” zemi 30.5 ha platībā un   
1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma ” dzēsts”.  
1.8. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai E.N., personas kods  “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  par   dzīvokļa īpašumu “dzēsts”. 
1.9. Piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% apmērā 
politiski represētajai personai  J.J., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,   par  nekustamo īpašumu  “dzēsts”. 
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2. Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1.: 
  
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
2.1. Piešķirt 2016.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 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam M.M., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  par   dzīvokļa īpašumu   “dzēsts”.  
2.3. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei   L.P., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  par   dzīvokļa īpašumu “dzēsts”. 
2.4. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā   
otrās grupas invalīdei  J.K., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”,    par   dzīvokļa īpašumu    “dzēsts”. 
2.5. Piešķirt 2016.gadā   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
otrās grupas invalīdam A.S., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”,  par nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi  14.65  ha platībā.  
 2.6. Piešķirt 2016.gadā    nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % 
apmērā  otrās grupas invalīdei  R.R., personas kods  “dzēsts”,  deklarētā 
dzīvesvieta  „dzēsts”,  par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi  6.4   ha kopplatībā 
un  mājīpašumu.   
2.7. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei G.B., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”, par nekustamo  īpašumu “dzēsts”. 
2.8. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei L.B., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”, par   dzīvokļa īpašumu “dzēsts”. 
2.9. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā 
uz 8 mēnešiem (laikā no janvāra līdz augustam) otrās grupas invalīdam  H.Ņ., 
personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta    “dzēsts”, par nekustamo  īpašumu 
dzēsts”. 
2.10. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdei U.I., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  “dzēsts”, 
par   dzīvokļa īpašumu “dzēsts”. 
2.11. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam Ē.Z., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”, par dzīvokļa  īpašumu “dzēsts”. 
 
3. Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.1.1:    
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
3.1. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 70 % apmērā  
pirmās grupas invalīdam  J.M., personas kods  “dzēsts” deklarētā dzīvesvieta   
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“dzēsts”,  par  nekustamā īpašuma    “dzēsts” zemi 0.2269 ha kopplatībā un 
mājīpašumu.  
3.2. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 70 % apmērā  
pirmās grupas invalīdam   A.V., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”,  par  dzīvokļa īpašumu ”dzēsts”. 
3.3. Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 70 % apmērā  
pirmās grupas invalīdam  A.P., personas kods  “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  
“dzēsts”,  par nekustamā īpašuma   „dzēsts” zemi 9,66 ha kopplatībā un 
mājīpašumu. 
3.4. .Piešķirt 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 70 % apmērā  
pirmās grupas invalīdam  J.Z., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta   
“dzēsts”,  par nekustamā īpašuma   „dzēsts” zemi  6.0 ha kopplatībā un 
mājīpašumu. 
 
4. Pamatojoties uz to, ka likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijās, kas tiesīgi saņemt nodokļa atvieglojumus, nav noteiktas 
personas – nodokļa maksātāji, kuru apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni invalīdi,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
  
4.1.Nepiešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu D.B., 
personas kods “dzēsts”, par nekustamo īpašumu “dzēsts”. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  
 

1/9. 
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

2015.gada 21.decembrī Mālpils novada domē  ar Nr.656 reģistrēts  Ē.Z. 
iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto  dzīvesvietu A.B., personas kods 
010772-11733,   adresē:    “dzēsts”,    ņemot vērā, ka Ē.Z. ir dzīvokļa īpašnieks un 
nav noslēdzis īres līgumu ar A.B. Ē.Z. meitas D.B. laulība ar A.B.  2012.gada 
2.aprīlī ir šķirta. Iesniegumam pievienota šķiršanās apliecības kopija. 
Konstatēts, ka PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē A.B. deklarētā dzīvesvieta 
adresē “dzēsts”, reģistrēta 11.09.2003., norādot tiesisko pamatu -  laulība ar D.B. 
05.01.2016. A.B.  uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule ar informāciju, 
ka Ē.Z. iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē š.g. 20.janvārī, sēdes sākums pl.15.00 un novada domes sēdē š.g. 
27.janvārī, sēdes sākums pl.15.00, ar aicinājumu piedalīties sēdēs un sniegt 
paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei 
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu  viņa deklarētās dzīvesvietas 
reģistrēšanai adresē:    “dzēsts”. 
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Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Ņemot vērā Ē.Z. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta otro daļu, 
 
anulēt ziņas par A.B., personas kods “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
“dzēsts”. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  
 
 

1/10. 
Par „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

 
Izskatot sagatavoto „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumus, pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Darba likuma 140.panta 
pirmo daļu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 14.panta devīto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 
 
1. Papildināt Nolikumu ar 1.11.punktu šādā redakcijā: 

“1.11. Ja darba rakstura dēļ darbiniekam nav iespējams ievērot noteikto normālo 
dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs var noteikt summēto darba 
laiku. Summētā darba laika pārskata periods ir 1(viens) mēnesis.” 

 
2. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 
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1/11. 
Par grozījumu veikšanu Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas 

nolikumā un nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 
Mālpils novada dome 2015.gada 28.janvāra sēdē ar lēmumu Nr.1/26 tika 
apstiprināts Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums, ar mērķi veicināt Mālpils 
novada izglītības iestāžu skolēnu kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, 
mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darba nozīmīgumu, un 
motivēt pedagogus papildus darbam ar skolēniem. Nolikumā ir izdarīti vairāki 
būtiski grozījumi:  

1) Diferencēts naudas balvas apmērs reģiona un valsts mēroga sasniegumu 
novērtēšanai pedagogiem un skolēniem par panākumiem zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās; 
2) Samazināts naudas balvas apmērs skolēniem par individuāliem 
panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 
reģiona līmenī; 
3) Palielināts naudas balvas apmērs skolēniem par panākumiem skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē valsts līmenī; 
4) Palielināts naudas balvas apmērs skolēniem par individuāliem 
panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 
starpnovadu līmenī; 
5) Palielināts naudas balvas apmērs pedagogiem par skolēnu sagatavošanu 
un  panākumiem zinātniski pētniecisko darbu konferencēs valsts līmenī; 
6) Palielināts naudas balvas apmērs pedagogiem par skolēnu sagatavošanu 
un  panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās  
valsts un starpnovadu līmenī; 
7) Palielināts naudas balvas apmērs pedagogiem par skolēnu sagatavošanu 
komandu sacensībām, kolektīvu konkursiem un skatēm, un panākumiem 
valsts un starpnovadu līmenī; 
8) Iekļauts 18.punkts –“Skolēnu un pedagogu apbalvošana var tikt 
organizēta izglītības iestādes mācību gada noslēguma svinīgajā pasākumā 
vai 1. septembrī – Zinību dienas svinīgajā pasākumā, gadījumā, ja rezultāti 
nav bijuši zināmi līdz kārtējā mācību gada 20. aprīlim un Mālpils novada 
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja un dome izvērtējusi 
un pieņēmusi lēmumu par apbalvošanu jau pēc skolēnu un pedagogu 
apbalvošanas svinīgā pasākuma maijā.” 
9) Veikti grozījumi nolikuma 26.punktā (jaunajā red.27.p.), svītrojot vārdu 
“4.kursa”, līdz ar to paredzot vienreizēju naudas balvu par augstiem 
sasniegumiem mācībās Mālpils Profesionālās vidusskolas absolventiem, 
kuru mācību sasniegumi atbilst izvirzītajiem kritērijiem, neatkarīgi no 
izglītības programmas apguves perioda. ( 1,5 gadi/4 gadi); 
10) papildināti Nolikuma 24.punkts(jaunajā red.25.p.) un 33.punkts(jaunajā 
red.34.p.),  ar piebildi “Ekskursiju organizēšanai izmantojams Mālpils 
novada pašvaldības autotransports”.  
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu izteiktu jaunā 
redakcijā (pielikumā).  
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu, kas 
apstiprināts ar Mālpils novada domes 2015.gada 28.janvāra sēdes lēmumu 
Nr.1/26.  
 

 
1/12. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēm 2016.gada janvāra -augusta mēnešiem 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 28.12.2015. saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas 
vēstule Nr.01-14e/5284 (reģ.Nr.1161) par mērķdotāciju apmēru pašvaldībām – 
pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem (janvārim 
– augustam). Mērķdotācijas pašvaldībām apstiprinātas likuma “Par valsts budžetu 
2016.gadam” 6.,7.,8. un 9.pielikumā. Saskaņā ar finansēšanas plānu 2016.gadam, 
Mālpils pašvaldības izglītības iestādēm piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 602522.00 EUR apmērā astoņiem mēnešiem, tai skaitā, 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 
28632.00 EUR apmērā, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti 
līdzekļi 276368.00 EUR apmērā, profesionālās izglītības iestādes pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti 
līdzekļi 80448.00 EUR apmērā, internātskolas pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 202120.00 EUR 
apmērā, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 14954.00 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 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
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1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm 
sekojoši:  

1.1.Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”- 3579.00 EUR/mēnesī; 
1.2.Mālpils novada vidusskolai – 34546.00 EUR/mēnesī; 
1.3.Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 10056.00 EUR/mēnesī; 
1.4. Mālpils internātpamatskolai – 25265.00 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 – 1046.75 EUR/mēnesī (8374.00 EUR astoņiem 
mēnešiem); 
2.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 411.25 EUR/mēnesī (3290.00 EUR 
astoņiem mēnešiem); 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 411.25 EUR/mēnesī (3290.00 EUR astoņiem 
mēnešiem). 
 
 
 

1/13. 
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

Ziņo: S. Strausa  
 
 
Saskaņā ar 26.08.2015. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.8/8 par 
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta izglītības iestādēm interešu 
izglītības programmu realizēšanai 2015./2016.m.g., nodrošinot visu Mālpils novada 
pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas 2015. gada 17. augusta sēdē (protokols Nr.1) saskaņoto interešu 
izglītības programmu īstenošanu, kā arī 28.10.2015. Mālpils novada domes sēdē 
(lēmums 10/14) un 22.12.2015. Mālpils novada domes sēdē (lēmums 12/15) 
saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu, pamatojoties uz 28.08.2001. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība” 6.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Piešķirt finansējumu 2016. gada 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 – 13636.00 EUR (1704.50 EUR/mēnesī) 
1.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 9730.00EUR (1216.25 EUR/mēnesī); 
1.3.Mālpils internātpamatskolai – 7296.00 EUR ( 912.00 EUR/mēnesī); 
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai- 594.00 EUR (60.00 EUR/mēnesī). 
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1/14. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu par tarifikāciju atbilstību 
piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai un dotācijai,  
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

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

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

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

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

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

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

(pielikumā). 
 

 
1/15. 

Par interešu izglītības programmu saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas direktores iesniegums 
par interešu izglītības programmu “Loģiskās prāta spēles” 1.-9.klasei ( 
2stundas/nedēļā) un “Sporta spēles” 1.-4.klasei (2stundas/nedēļā) saskaņošanu. 
2.semestrī, uzsākot realizēt minētās interešu izglītības programmas, kopējais 
interešu izglītības programmu apjoms paliek nemainīgs, jo tiek samazināts stundu 
skaits “Peldēšanas” programmas realizēšanai par 1stundu/nedēļā, “Kokapstrādes” 
programmas realizēšanai par 1stundu/nedēļa un tiek pārtraukta programmas 
“Tautiskās dejas” realizēšana 2stundas nedēļa. 
Pamatojoties uz 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu,  
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības programmu 
“Loģiskās prāta spēles” 1.-9.klasei (pielikumā); 

2. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības programmu “Sporta 
spēles” 1.-4.klasei (pielikumā). 

 
 
 



20 
 

1/16. 
Par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

20.01.2016. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.35) par septiņu profesionālās vidējās izglītības programmu un 
vienas arodizglītības programmas saskaņošanu, kas pamatojoties uz 23.09.2014. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.562 “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 
2.decembra noteikumos Nr. 900 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”” 
izteiktas jaunā redakcijā. 
Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un uz 
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” 
(izglītības programmas kods 35b811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi; 
2. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” 
(izglītības programmas kods 35811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi; 
3. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Koka izstrādājumu 
izgatavošana” (izglītības programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi; 
4. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Koka izstrādājumu 
izgatavošana” (izglītības programmas kods 33b543041), kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi; 
5. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija” (izglītības programmas kods 33582031), kvalifikācija – 
inženierkomunikāciju tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas 
ilgums 4 gadi; 
6. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Interjera dizains” 
(izglītības programmas kods 33214031), kvalifikācija – interjera noformētājs, 
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi; 
7. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Interjera dizains” 
(izglītības programmas kods 33b214031), kvalifikācija – interjera noformētājs, 
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi; 
8. Saskaņot profesionālās arodizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” 
(izglītības programmas kods 32811021), kvalifikācija – pavārs, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 3 gadi. 
 

 
1/17. 

Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās 2016.gada 
septembrī. 

Ziņo: S. Strausa  
 
20.01.2016. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores iesniegums 
(reģ.Nr.34) par izglītojamo uzņemšanas ar 2016.gada septembri saskaņošanu  
šādās profesionālās vidējās izglītības programmās: 
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Izglītības 

progr. kods 
Izglītības progr. 

nosaukums 
 

Kvalifikācija Mācību 
valoda 

Programm
as veids 

Iepriekšējā 
izglītība 
(klases) 

Mācību 
ilgums 
(gadi) 

Plānotais 
izglītojamo 
skaits 
2016.g. 
septembra 
uzņemšan
ai 

Grupu 
skaits 

 

35b 811 02 
1 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

L Klātiene 12 1,5 16 1 

35b 582 03 
1 

Siltuma, gāzes 
un ūdens 

tehnoloģija 

Inženierkomun
i- 

kāciju tehniķis 

L Klātiene 12 1,5 16 1 

35b 582 02 
1 

Būvniecība Ēku  
būvtehniķis 

L Klātiene 12 1,5 16 1 

35b 543 04 
1 

Koka 
izstrādājumu 
izgatavošana 

Mēbeļu 
galdnieks 

L Klātiene 12 1,5 16 1 

35b 214 03 
1 

Interjera dizains Interjera 
noformētājs 

L Klātiene 12 1.5 16 1 

      Kopā 80 5 

 
 
 

Izglītības 
progr. kods 

Izglītības progr. 
nosaukums 

 

Kvalifikācija Mācību 
valoda 

Programm
as veids 

Iepriekšējā 
izglītība 
(klases) 

Mācību 
ilgums 
(gadi) 

Plānotais 
izglītojamo 
skaits 
2016.g. 
septembra 
uzņemšan
ai 

Grupu 
skaits 

 

33 811 02 1 Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

L Klātiene 9 4 13  
 

1 
 33 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 
izgatavošana 

Mēbeļu 
galdnieks 

L Klātiene 9 4 12 

33 582 03 1 Siltuma, gāzes 
un ūdens 

tehnoloģija 

Inženierkomun
i- 

kāciju tehniķis 

L Klātiene 9 4 13  
1 
 

33 582 02 1 Būvniecība Ēku  
būvtehniķis 

L Klātiene 9 4 12 

33 214 03 1 Interjera dizains Interjera 
noformētājs 

L Klātiene 9 4 16 1 

      Kopā 66 3 

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

1. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2016.gada septembrī sekojošās 
profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību ilgumu 1,5 gadi: 
1.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas kods 

35b811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 
1.2. izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 

(programmas kods 35b582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju 
tehniķis; 

1.3. izglītības programmā “Būvniecība” (programmas kods 35b582021), 
kvalifikācija – ēku būvtehniķis; 

1.4. izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” (programmas 
kods 35b543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 

1.5. Izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
35b214031), kvalifikācija - interjera noformētājs. 
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2. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2016.gada septembrī sekojošās 
profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi: 
2.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas kods 

33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 
2.2. izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 

(programmas kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju 
tehniķis; 

2.3. izglītības programmā “Būvniecība” (programmas kods 33582021), 
kvalifikācija – ēku būvtehniķis; 

2.4. izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” (programmas 
kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 

2.5. izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
33214031), kvalifikācija - interjera noformētājs. 

 
 
 

1/18. 
Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

20.01.2016. Mālpils novada domē saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas direktora iesniegums (reģ.Nr.37) par profesionālās ievirzes izglītības 
programmu “Klavieru spēle”, “Akordeona spēle”, “Vijoļspēle”, “Ģitāras spēle”, 
“Flautas spēle”, “Sitaminstrumentu spēle” un “Vizuāli plastiskā māksla” 
saskaņošanu. 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un uz 
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 3.4.apakšpunktu,  

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

1. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Klavieru spēle”, 
izglītības programmas kods 20V212011, (pielikumā); 

2. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Akordeona spēle”, 
izglītības programmas kods 20V212011, (pielikumā). 

3. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vijoļspēle”, izglītības 
programmas kods 20V212021, (pielikumā). 

4. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Ģitāras spēle”, 
izglītības programmas kods 20V212021, (pielikumā). 

5. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Flautas spēle”, 
izglītības programmas kods 20V212031, (pielikumā). 

6. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Sitaminstrumentu 
spēle”, izglītības programmas kods 20V212041, (pielikumā). 

7. Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā 
māksla”, izglītības programmas kods 20V211001, (pielikumā). 
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1/19. 
Par sadarbības  līguma  slēgšanu  ar  Rīgas  Tehnisko  universitāti. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
Frančeskas Ģēveles ierosinājums slēgt līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti 
Mālpils Profesionālās vidusskolas attīstības veicināšanai. Līgums paredz Mālpils 
Profesionālās vidusskolas un Rīgas Tehniskās Universitātes sadarbību 
 profesionālās izglītības programmu pilnveidošanā, ES finansētu kopprojektu 
izstrādē un īstenošanā,  zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņā, zinātniski 
 pētnieciskā darbā  un  mācību prakšu īstenošanā,  laboratoriju aprīkojuma 
izmatošanā projektos u.tml. Sadarbības līguma aktivitātes Mālpils Profesionālā 
vidusskola un Rīgas Tehniskā universitāte realizē bez  finansiālām, materiālām 
saistībām. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti. (Līguma projekts – 
pielikumā). 
 
 

1/20. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

Ziņo: S. Strausa  
 

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

1/21. 
Par domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

14.01.2016. domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izdeva rīkojumu, pasniegt 
naudas balvu 102 EUR (viens simts divus eiro) Mālpils novada iedzīvotājai L.K.S., 
personas kods: “dzēsts”, deklarētā dzīves vietas adrese: “dzēsts”, par aktīvu 
sabiedrisko darbību, aktīvu līdzdalību TLMS “Urga” un novada kultūras dzīvē, un 
102 gadu dzīves jubilejā. 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža 14.01.2016. 
rīkojumu Nr. 4-01/ 14 (Lieta Nr. 4-01). 
 
 
 

1/22. 
Par izmaiņām Mālpils sporta kompleksa peldbaseina maksas pakalpojumos. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Noklausoties sporta kompleksa vadītāja V.Mihelsona ziņojumu, ka, saistībā ar 
ūdens tarifa palielinājumu, ir nepieciešams aktualizēt sporta kompleksa 
pakalpojumu tarifus peldbaseinam, saunai un hidromasāžas vannai, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Veikt izmaiņas 29.10.2014. Mālpils novada domes lēmumā Nr. 12/28, izsakot 
sekojošos punktus šādā redakcijā: 
 

Peldbaseina maksa 

Pieaugušajiem 1.15h  3.40 EUR 

Baseina maksa 45 min (no atslēgas 
saņemšanas līdz nodošanai) 

1.75 EUR 

Skolniekiem, studentiem, 
pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām  

2.50 EUR 

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam 0.75 EUR 

Peldbaseina abonements  

Pieaugušajiem 4h mēnesī 12.50 EUR 

6h mēnesī 17.10 EUR 

8h mēnesī 21.40 EUR 

Skolniekiem, studentiem, 
pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 4h mēnesī 

 
8.60 EUR 

6h mēnesī 12.60 EUR 

8h mēnesī 15.70 EUR 

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam  

  4h mēnesī 2.60 EUR 

6h mēnesī 3.80 EUR 

8h mēnesī 4.40 EUR 

Peldbaseina celiņa noma (ne vairāk kā 
8 cilvēki, 1 h) 

17.00 EUR  
 

Peldbaseina  noma ( līdz 40 cilvēkiem, 
1 h) 
 

71.00 EUR 

Baseina apmeklējumam ģimenēm sākot 
no 3 cilvēkiem  20% atlaide 

 

Baseina apmeklējums kolektīviem   
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(10+ vairāk cilvēku) atlaide 30% 

Baseina apmeklējumam Mālpils novada 
daudzbērnu ģimenēm atlaide 50%  

 

Mālpils novadā deklarētajām personām ar 
invaliditāti un viņu asistentiem atlaide 50 
% apmērā peldbaseina apmeklējumiem  

 

Ar saunu saistīti pakalpojumi 
P, T, C, Piekt., no 18:00- 22:00; S,Sv,  no 10:00- 22:00 

Pieaugušajiem  

Sauna  1h 2.95 EUR 

Hidromasāžas vanna  1h 2.95 EUR 

Sauna un baseins  1.30h 5.10 EUR 

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30h 5.10 EUR 

Sauna un hidromasāžas vanna   1.30h 5.80 EUR 

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 
1.45h 

7.20 EUR 

Skolniekiem, studentiem, 
pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

 

Sauna  1h 2.25 EUR 

Hidromasāžas vanna  1h 2.25 EUR 

Sauna un baseins  1.30h 2.95 EUR 

Hidromasāžas vanna un baseins1.30h 2.95 EUR 

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 3.60 EUR 

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna  
1.45h 

4.40 EUR 

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) 
vecumam 

 

Sauna no 5 gadiem 1.45 EUR 

Hidromasāžas vanna  1h 1.45 EUR 

Sauna un baseins  1.30h 2.20 EUR 

Hidromasāžas vanna  
un baseins 1.30h 

2.20 EUR 

Sauna un hidromasāžas  
vanna  1.30h 

2.20 EUR 

Sauna, baseins,  
hidromasāžas vanna  1.45h 

2.20 EUR 

Saunas apmeklējums jebkurā citā 
sporta kompleksa darbības laikā līdz 

10 cilvēkiem, vismaz 1 stundu iepriekš 
piesakoties 

15.00 EUR 

 

 

1/23. 
Par biedrības “Siera klubs” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada dome 18.01.2016. ir saņēmusi Biedrības „Siera klubs” 
(turpmāk tekstā Biedrība) elektronisku vēstuli ar ierosinājumu un lūgumu palīdzēt 
izdot bērnu pasaku grāmatu.  
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Biedrība ir sabiedriska organizācija, kura strādā jau 14 gadus. Viens no 
Biedrības darbības virzieniem piena produktu popularizēšanā ir arī grāmatu, 
kalendāru un bukletu izdošana. 

2007. gadā Biedrība izdeva grāmatu „Pasakas piena glāzē”, kas ir unikāla – 
Latvijas skolēnu rakstīta un zīmēta, ļoti krāšņa, gudra un interesanta. Biedrībai 
finansiāli palīdzēja Mārketinga padome un piena pārstrādes uzņēmumi. 

2014. gada martā Biedrība pieteica konkursu „Piena pasaku kamoliņš”. 
Atsaucība bija pārsteidzoši liela: 600 pasakas un 190 zīmējumus iesūtīja 48 skolu 
audzēkņi (skolas no 24 pašvaldībām). Visas pasakas izlasītas, interesantākās 
atlasītas. Biedrībai ir iecere atkal izdot pašu bērnu zīmētu un rakstītu grāmatiņu 
„Piena pasaku kamoliņš” (krāsaina, krītpapīrs, 210 x 297, vāks laminēts, tirāža – 
2500 eks.). Viena eksemplāra pašizmaksa EUR 4.50 (četri eiro 50 centi). 

Grāmatas izdošanai palīdzēs piena pārstrādes uzņēmumi, bet Mārketinga 
padomes nav. Tāpēc Biedrība uzrunā pašvaldības, kuru teritorijā esošo skolu 
audzēkņi piedalījās konkursā. Biedrība vēlas, lai viņi iegūst šīs grāmatas. Nedz 
2007. gadā, nedz tagad neviena grāmata nebija un nebūs pārdošanā. Grāmatā 
tiks publicēts pašvaldības ģerbonis. 

Ņemot vērā, ka 
no Mālpils novada pasaku konkursā "Piena pasaku kamoliņš" piedalījās Mālpils 
novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas audzēkņi;  
Mālpilī ir senas piensaimniecības tradīcijas (joprojām darbojas viena  no Latvijas 
senākajām  lauku pienotavām); 
grāmata būtu paliekoša vērtība un interesants materiāls skolu bibliotēkās un 
vērtīga, motivējoša dāvana konkursantiem. 
 
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 
15.panta pirmās daļas 5.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Atbalstīt grāmatas „Piena pasaku kamoliņš” izdošanu 30 grāmatu 
pašizmaksu apmērā, piešķirot  biedrībai „Siera klubs” finansējumu  135.00  
EUR.  

2. Piešķirt līdzekļus no budžeta sadaļas - projektu līdzfinansēšana. 
3. Uzdot  izpilddirektoram  slēgt līgumu par  grāmatas iegādi. 

 
 
 

1/24. 
Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2015. gada 13. novembrī saņemta nodibinājuma 
“Fonds Sibīrijas bērni” vēstule ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu projektiem - 
izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, 
dokumentālās filmas “Tēvi tur” izveidošanai, kā arī sacerējumu un zīmējumu 
konkursa organizēšanai. 

Fonds “Sibīrijas bērni” ir dibināts 2001. gadā ar nolūku apzināt un pieminēt 
1941. gadā izsūtītos bērnus. Fonds ir izveidojis 14 dokumentālās filmas, izdevis 
grāmatu “Sibīrijas bērni” latviešu, angļu un krievu valodās. Fonds katru gadu 
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organizē ekspedīciju un Sibīriju. 2016. gada 14. jūnijā LTV pirmizrādi piedzīvos 
dokumentālā filma “Tēvi tur”, par Kazahstānas, Vorkutas un Permas 36 nometnēm.  
Tiek gatavots apjomīgs audiovizuāls projekts “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, 
kas tiks demonstrēts Latvijas skolās un bibliotēkās. 2016. gada sākumā tiks 
izsludināts zīmējumu un sacerējumu konkurss par 1941. gada deportāciju.  Katru 
gadu 14. jūnijā tiek rīkota konference, kurā piedalās izsūtījumu pārdzīvojošie, tiek 
izstādīti zīmējumi, lasīti bērnu sacerējumi. Šajā mācību gadā izstāde turpinās savu 
ceļu pa novadu skolām un pašvaldībām.  Skolēnus izstāde mudina interesēties par 
Latvijas vēsturi. Izstādes materiāli pārvadājot nolietojas, tādēļ nepieciešams 
izgatavot papildus eksemplārus, lai to varētu izstādīt arī pārējos Latvijas novados.   
Sakarā ar finanšu līdzekļu ierobežotību, fonds lūdz pašvaldības budžetā paredzēt 
atbalstu izstādei “Sibīrijas bērni”, dokumentālās filmas “Tēvi tur” izveidošanai, 
sacerējumu un zīmēju konkursa organizēšanai. Iesniegumam ir pievienota tāme. 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 

1. Piešķirt finansējumu EUR 150.00 apmērā nodibinājumam Komunistiskā 
terora upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni", 
Reģ.Nr.40008057169, dokumentālās filmas  „Tēvi tur” izveidošanai no 
budžeta sadaļas - projektu līdzfinansēšana. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Mālpils novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
 

1/25. 
Par biedrības “Balvu olūts” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Mālpils novada domē 2016. gada 12. janvārī ar Nr. 24 reģistrēts biedrības 
“Balvu olūts” iesniegums par foto grāmatas “Vidzemē man būt!” iegādāšanos.  

Gaidot Latvijas valsts simtgadi top foto grāmata „Vidzemē man būt!”, kas ir 
patriotisks stāsts par vidzemniekiem un Vidzemi. Stāsta koncepciju veido 
Vidzemes daba, kultūrvēstures pieminekļi, amatnieki, uzņēmēji un radošās 
personības no visām 48 Vidzemes novada pašvaldībām, tādējādi atklājot 
Vidzemes būtību. Grāmata būs kā Vidzemes vizītkarte, mākslinieciski un estētiski 
pārdomāta, interesanta vidzemniekiem, Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem, jo 
tiks tulkota angļu un krievu valodās. 

Grāmata „Vidzemē man būt!” būs mākslas darbs, tapis atlasot labākās 
fotogrāfijas, kas atspoguļo Vidzemes reģionu un tajā dzīvojošo cilvēku tradīcijas, 
personības, mentalitāti un vidi. Darba tapšanā iesaistīsies no 100 līdz pat 192 
fotogrāfi. Šī grāmata būs paliekoša un reprezentabla dāvana kā sadarbības 
partneriem ārvalstīs, tā arī goda pilsoņiem, viesiem, konkursu laureātiem, kultūras 
un sabiedriskajiem darbiniekiem. Vairāk informācijas projekta pieteikumā 
pielikumā. Grāmatas „Vidzemē man būt!” tapšana nav iedomājama bez Vidzemes 
novada pašvaldību atbalsta. Lai tiktu īstenots šis projekts, biedrība „Balvu olūts” 
cer, ka no 48 Vidzemē esošajām pašvaldībām to atbalstīs 30 pašvaldības. Kā 
minimālo atbalstu sagaidot 496 EUR pretī saņemot 62 grāmatas eksemplārus. 
Grāmatas var iegādāties arī lielākā skaitā, ņemot vērā, ka viena eksemplāra cena 
ir 8 EUR (ieskaitot PVN). Grāmatas koncepcija netiek mainīta, ja kāda no 
pašvaldībām atsakās atbalstīt grāmatas izdošanu, jebkurā gadījumā katrai 
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pašvaldībai grāmatā atvēlētas 4 lpp. Ja tomēr grāmatas izdošanu atbalsta mazāk 
kā 30 Vidzemes pašvaldības un biedrībai neizdodas atrast līdzfinansējumu no 
citiem avotiem, piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda vai uzņēmējiem, projekts 
netiek īstenots un pašvaldību nauda paliek pašvaldību ziņā. 
 

Tiklīdz tiks saņemtas ziņas no katras pašvaldības par pieņemto lēmumu 
finansiāli atbalstīt vai neatbalstīt grāmatas „Vidzemē man būt!” izdošanu, biedrība 
paziņos visām Vidzemes novada pašvaldībām par rezultātu un pozitīva lēmuma 
gadījumā noslēgs ar katru iesaistīto pašvaldību sadarbības līgumu uz jums jau 
zināmajiem noteikumiem. Grāmata taps līdz 2016.gada 1.septembrim, līdz ar to 
lielākā daļa fotogrāfiju taps pēc pasūtījuma un projekta konkursa nolikuma. 
Biedrība „Balvu olūts” uzņemas visas saistības ar autortiesību jautājuma 
sakārtošanu, kā arī uzņemas finansiālu atbildību par grāmatas atklāšanas 
pasākuma organizēšanu 2016.gada oktobrī kādā no Centrālvidzemes pašvaldības 
iestādēm, kur visas iesaistītās Vidzemes novada pašvaldības varēs saņemt savus 
pasūtītos eksemplārus. 

Visi grāmatas atbalstītāji tiks norādīti grāmatas 3.lpp., preses relīzē, ka arī 
uz atklāšanas pasākuma afišām. Grāmatas atklāšanas pasākums tiks atspoguļots 
presē un televīzijā. 

Iesnieguma pielikumā pievienots projekta pieteikums, tipogrāfijas darbu 
priekškalkulācija, biedrības reģistrācijas apliecības kopija, projekta vadītāja CV un 
prezentācija. 
 
Mālpils novada dome, izskatot biedrības „Balvu olūts” vēstuli par sadarbību 
grāmatas „Vidzemē man būt!” izdošanā un finansiālā atbalstā 496 EUR apmērā, un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
1. Piedalīties biedrības „Balvu olūts” projektā par grāmatas „Vidzemē man būt!” 
izdošanu. 
2. Piešķirt grāmatas izdošanai finansiālo atbalstu 200.00 EUR (25 grāmatas) no 
budžeta sadaļas - projektu līdzfinansēšana. 
3. Uzdot izpilddirektoram noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Balvu olūts”. 
 

 
1/26. 

Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2016. 
gadam” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz  likuma “Par 
pašvaldībām” 14., 46.pantu, uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, 
M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 
2016.gadam” (lieta Nr. 1-01.1). 
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1/27. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 

Ziņo: S. Strausa 
 

2016.gada 14.janvārī saņemts novada domes priekšsēdētāja vietnieces Solvitas 
Strausas iesniegums (reģ.Nr.32), kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu, pamatojoties uz 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6. punktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, L.Amerika, M. Ārente, 
A. Hildebrante), un vienai deputātei – S. Strausai, saskaņā ar likumu „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, 
NOLĒMA: 
 
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu - 11 kalendārās dienas no 2016.gada 18.janvāra līdz 2016.gada 
28.janvārim par darba laiku no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 
28.decembrim. 

 
 
 

1/28. 
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: V.Mihelsonam 
 

Mālpils novada domē saņemta informācija, ka Rīgas apgabaltiesas iecirkņa 
Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Nr. 11, kadastra Nr. 8074 900 0105, kopējā platība 27,6 m2, kas atrodas 
Dārza ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā. Izsoles sākumcena ir 3000,- EUR, izsoles 
solis – 100,- EUR. Izsoles sākuma datums – 2016.gada 12.janvāris plkst. 10.00, 
izsoles noslēguma datums un laiks – 2016.gada 11.februāris plkst. 10.00. 
Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2016.gada 
1.februārim jāiemaksā ZTI M.Eglīša depozīta kontā nodrošinājums 300,- EUR 
apmērā. 

Dome konstatē, ka likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā ir 
noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā, 9.punktā ir noteikta 
pašvaldības autonomā funkcija – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. Ievērojot to, ka Mālpils novada pašvaldībai iepriekš minētās funkcijas 
realizēšanai nav brīvu izīrējamu platību, un pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas 
palīdzības reģistrā uz 01.01.2016. ir reģistrētas 15 ģimenes, dome atzīst, ka ir 
nepieciešams veikt pasākumus papildus dzīvojamās platības iegādei, “dzēsts”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu, Dome, balsojot ar 6 balsīm 
“par” (A. Apsītis, V. Mihelsons, S. Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante), 
NOLĒMA: 

 
1. Piedalīties 1.izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis, lai iegūtu 
Mālpils novada domes īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 11, sastāvošu no 
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vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 27,6 m2, daudzdzīvokļu mājas un zemes 
kopīpašuma 276/7882 domājamām daļām, kadastra Nr. 8074 900 0105, kas 
atrodas Dārza ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā. 
2. Pilnvarot izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils novada domes vārdā piedalīties 
izsolē un solīt cenu, “dzēsts”. 
3. Līdz 2016.gada 1.februārim iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša 
depozīta kontā Nr. LV65 TREL 9199 0420 0100 0 nodrošinājumu 300,- EUR 
apmērā. 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētāja vietn.     S. Strausa 
 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
02.02.2016. 


