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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
2. Par Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācijas iesnieguma 

izskatīšanu. 
3. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 
4. Par Mālpils pensionāru padomes iesnieguma izskatīšanu. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
8. Par pašvaldības zemju izvērtējumu. 
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
10. Par atļauju reģistrēt struktūrvienību. 
11. Par SIA “Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu 

apbalvošanu. 
13. Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikācijas 

saskaņošanu. 
14. Par pašvaldības dienesta dzīvokļa statusu. 
15. Par grozījumu 2013. gada 27. novembra Mālpils novada domes 

noteikumos „Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu. 

16. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Mālpils novada domes 2016. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu. 

17. Par darba grupas izveidošanu Latvijas simtgadei. 
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 
 
 



 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – 
 
Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts Mihelsons, 
Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Finansiste Daina Sila 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Pašvaldības SIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps 
Mālpils kultūras centra direktore Edīte Priekule 
 
 
Nav ieradušies deputāti – Linards Ligeris – pamatdarba dēļ, Rolands Jomerts 
– pamatdarba dēļ, Andris Apsītis – pamatdarba dēļ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7/1. 
Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 16.jūnijā saņemts 
biedrības “Mālpils zivīm” (turpmāk – biedrība), reģ. Nr. 40008107281, valdes 
priekšsēdētāja Vladislava Komarova iesniegums ar lūgumu izstrādāt 
detālplānojumu teritorijai, kurā paredzēta auto stāvlaukuma būvniecība 
“Sauleskalna” pakājē blakus Siguldas ielai vai arī garantēt detālplānojuma 
izstrādes izdevumu segšanu, ja to organizēs biedrība. 

Dome konstatē, ka nekustamais īpašums “Akmeņkalns”, Mālpils 
novads, kurā biedrība plāno izstrādāt detālplānojumu stāvlaukuma teritorijas 
izbūvei, pieder Raimondam Tālem. Biedrība noslēgusi nomas līgumu ar R.Tāli 
par nekustamā īpašuma “Akmeņkalns” zemes daļas iznomāšanu, t.sk., par 
auto stāvlaukuma un skatu torņa izbūvi. 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi veicināt tūrisma objektu izmantošanas 
iespējas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu,  

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

 
Atbalstīt detālplānojuma izstrādi teritorijai nekustamajā īpašumā 
“Akmeņkalns”, Mālpils novads, kurā paredzēta labiekārtošana, t.sk. auto 
stāvlaukuma izbūve. 
 
 

7/2. 
Par Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācijas iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 03.06.2016. reģistrēts Latvijas ūdensmotociklu sporta 
asociācijas valdes locekļa A.P. iesniegums ar lūgumu atbalstīt 2016. gada 
Eiropas čempionāta ūdensmotocikliem izmaksas D.P., M.P. un E.P.. 
Čempionāts tiek organizēts š.g. 13.-17. jūlijā Polijas pilsētā Nysa. Pagājušajā 
gadā D.P. piedalījās Eiropas čempionātā un ieguva 4. vietu kopvērtējumā 
klasē SKI Juniors 13-15 un 5. vietu kopvērtējumā PRO Am – Lite. 
 
Lai piedalītos čempionātā, nepieciešamie izdevumi: starptautiskā sacensību 
licence (3 gab.) – 355 EUR, dalības maksa (3 gab.) – 375 EUR, dzīvošana – 
900 EUR, transports Sidgunda – Nysa – Sidgunda – 300 EUR, sporta 
degviela ūdensmotocikliem – 150 EUR. 
 
Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 
un Mālpils novada domes Atbalsta fonda nolikumu, 



 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Piešķirt finansiālu atbalstu 730.00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem 
Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācijai dalības maksai un starptautiskajām 
sacensību licencēm 2016. gada Eiropas čempionātā ūdensmotocikliem š.g. 
13.-17. jūlijā Polijas pilsētā Nysa. 
 
 

7/3. 
Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 26.05.2016. ir saņemts biedrības “Notici sev!” 
iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 700,00 EUR apmērā invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 50 biedru – personu ar invaliditāti, 
asistentu un citu sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju braucienam 2016. 
gada 19. jūnijā uz Peoniju svētkiem Kalsnavā, kas ir plānots kā invalīdu 
sociālās integrācijas, relaksācijas, sadraudzības, pieredzes pasākums. 
Kopējās brauciena izmaksas – 1400 EUR. 
Biedrības “Notici Sev!” pārstāve L. V. informē, ka biedrības biedri seguši 
brauciena izmaksas 700 EUR apmērā, tūrisma firma  piešķīrusi atlaidi 200 
EUR apmērā, tādējādi nepieciešamais atbalsts no domes puses ir 500.00 
EUR. 
Biedrībai “Notici Sev!” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes Atbalsta fonda nolikumu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai “Notici sev!” 500,00 EUR apmērā no 
atbalsta fonda līdzekļiem personu ar invaliditāti, asistentu un citu sociāli 
mazaizsargāto grupu pārstāvju brauciena 2016. gada 19. jūnijā uz Peoniju 
svētkiem Kalsnavā apmaksai. 
 
 
 

7/4. 
Par Mālpils pensionāru padomes iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 20.05.2016. ir saņemts Mālpils novada pensionāru 
padomes priekšsēdētājas Edītes Salenieces iesniegums ar lūgumu  sniegt 
finansiālu atbalstu transporta izdevumu segšanai 750,00 EUR apmērā 
pieredzes pasākuma braucienam uz Igauniju š.g. 28. un 29. jūlijā.  
 
Brauciens tiek organizēts pēc pensionāru ierosinājuma, rūpējoties par 
pašvaldībā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti arī pēc pensijas vecuma 



sasniegšanas. Lielai daļai  pašvaldības pensionāru  finansiālu apsvērumu dēļ  
ir liegta iespēja  ceļot, jo ir zemas pensijas. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktu, un Mālpils novada domes Atbalsta fonda 
nolikumu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Piešķirt finansējumu līdz 750.00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem 
transporta izdevumu  segšanai Mālpils novada pensionāru pieredzes 
apmaiņas braucienam uz Igauniju  š.g. 28. un 29. jūlijā. 
 
 

7/5. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē no otrās grupas invalīda D.G. saņemts 
iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
2016.gadā par nekustamo īpašumu “dzēsts”, kurš netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā (06.06.2016. iesniegums ar reģ.Nr.360), kuram 
pievienota D.G. invalīda apliecības Nr. “dzēsts” kopija, derīguma termiņš no 
04.03.2016. līdz 18.02.2017.  
   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. 
 
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 6 balsīm “par”  
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLĒMA:  

 
Piešķirt  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā 2016.gadā 
otrās grupas invalīdam D.G., personas kods “dzēsts”,  deklarētā dzīvesvietas 
adrese:   “dzēsts”,  par nekustamo īpašumu  “dzēsts” . 
 

 
7/6. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: T. Deņisovai 
 
Mālpils novada domē 2016. gada 16. jūnijā  saņemts (Reģ.Nr.376) E.K. (K.), 
p.k. “dzēsts”, iesniegums, kurā viņa lūdz pārslēgt zemes nomas līgumu 
(līguma Nr. 33/10, noslēgts 2010 gada 26.maijā)  par pašvaldībai piederošās 



nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250,  
zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259 daļas  ar platību 
0.36 ha nomu, tās turpmākai izmantošanai mazdārziņa vajadzībām uz viņas 
tēva M.J. vārda. 
 
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”, zemes nomas līguma Nr.33/10 9.1 un 9.2 punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.1. Pēc abpusējas vienošanās ar 01.01.2017. izbeigt zemes nomas līgumu 
Nr. 33/10 ar E.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Tehnikuma 
mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, daļas ar platību 0.36 ha, nomu. 
1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.J. par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas ar platību 0.36 
ha nomu, mazdārziņa vajadzībām. 
 
 

7/7. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 26. maijā (Reģ. Nr.329) saņemts L.L., 
p.k. “dzēsts”, pilnvarotās SIA “Gadskārta R. D.”, Reģ. Nr.44103069893 
(pilnvaras Nr. 2220), valdes locekļa I.P. iesniegums par atļauju sadalīt 
nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra Nr. “dzēsts”, sastāvošu no vienas 
zemes vienības ar platību 28.90 ha, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 
24.00 ha. 
 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums” 8. 

panta 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. punktu un 2013. 

gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, 

 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1.1.Atļaut sadalīt L.L. piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra Nr. 
“dzēsts”, sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 28.90 ha, atdalot 
zemes gabalu ar aptuveno platību 24.00 ha, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. 
2.2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.  
 



 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 2. jūnijā (Reģ. Nr.344) saņemts A.D. p.k. 
“dzēsts”, iesniegums  par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “dzēsts” ar 
kadastra Nr. “dzēsts”, kopējo platību 49.50 ha, sastāvošu no piecām  zemes 
vienībām, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

1) “dzēsts”, platība 1.6 ha, 
2) “dzēsts”, platība 14.8 ha, 
3) “dzēsts”, platība 9.70 ha, 
4) “dzēsts”, platība 22.6 ha, 

piešķirot  jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “dzēsts” , Mālpils novads. 
 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
2.1. Atļaut sadalīt A.D. piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” ar kadastra 
Nr. “dzēsts”, kopējo platību 49.50 ha, sastāvošu no piecām  zemes vienībām, 
atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

1) “dzēsts”, platība 1.6 ha, 
2) “dzēsts”, platība 14.8 ha, 
3) “dzēsts”, platība 9.70 ha, 
4) “dzēsts”, platība 22.6 ha, veidojot jaunu īpašumu. 
 

2.2. Jaunizveidotajam  īpašumam, sastāvošam no četrām  zemes vienībām, 
piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads.  
2.3. zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 1.6 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
2.4.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 
- “dzēsts”, platība 14.8 ha, 
- “dzēsts”, platība  9.70 ha,  
- “dzēsts”, platība 22.6 ha 
 - noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
3. Mālpils novada domē 2016. gada 32. jūnijā (Reģ. Nr.352) saņemts V.M., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums  par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “dzēsts” ar 
kadastra Nr. “dzēsts”, kopējo platību 25.3 ha, sastāvošu no sešām  zemes 
vienībām, atdalot: 

1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība 2.8 ha, 
2) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  5.3 ha, 
3) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība 1.8 ha, 
4) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība 6.1 ha, 



5) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība 8.5 ha. 
 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
3.1. Atļaut sadalīt V.M. piederošo nekustamo  īpašumu “dzēsts” ar kadastra 
Nr. “dzēsts”, kopējo platību 25.3 ha, sastāvošu no sešām  zemes vienībām, 
atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

1) “dzēsts”, platība 2.8 ha, 
2) “dzēsts”, platība  5.3 ha, 
3) “dzēsts”, platība 1.8 ha, 
4) “dzēsts”, platība 6.1 ha, 
5) “dzēsts”, platība 8.5 ha. 

 
3.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 2.8 
ha piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads. 
3.3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 2.8 
ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
3.4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  5.3 
ha piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads. 
3.5. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 5.3 
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).   
  
3.6. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  1.8 
ha piešķirt nosaukumu  “dzēsts” , Mālpils novads. 
3.7. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  1.8 
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

 
3.8. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  6.1 
ha piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads. 
3.9. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 6.1 
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
 
3.10. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platība  8.5 
ha piešķirt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads. 



3.11. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu “dzēsts”, platību 8.5 
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

 
 

4.Izvērtējot pašvaldībai piederošos īpašumus, tiek konstatēts, ka būtu 
lietderīgi veikt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, 
Mālpils, Mālpils novads sadali, veidojot zemes gabalus apbūvei. 
 
Nekustamais īpašums “Kalna Zīlēni”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 003 0728 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0728, platību 1.51 ha.  
Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas 
Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 705 uz Mālpils pašvaldības 
vārda. 
Par zemes gabala daļu ar platību 0.48 ha noslēgts zemes nomas līgums, kura 
darbības laiks ir līdz 2025. gada 5. decembrim, kurš reģistrēts zemesgrāmatā 
( III. daļas 1. iedaļā ieraksts Nr. 1.1.), ar apbūves tiesībām. 
Pārējā zemesgabala daļa ar platību 1.03 ha tiek iznomāta Mālpils ciema 
iedzīvotājiem mazdārziņu vajadzībām. 
Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam zemes vienība atrodas 
Mālpils ciema  mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā un robežojas ar 
Torņkalna ielu. 

 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likuma Zemes ierīcības likuma 5. 
panta 1. punktu un 8. panta 3. punktu, 1994. gada 19. maija likuma “Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
4.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalna Zīlēni”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 003 0728 sastāvošu no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0728, platību 1.51 ha, sadalot zemes gabalu 
četrās daļās, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
4.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
 
 

7/8. 
Par pašvaldības zemju izvērtējumu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2014.gada 30.oktobrī Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 
izsludinājis likumu – “Zemes pārvaldības likums”, kurš stājās spēkā ar 2015. 
gada 1.janvāri. Likuma mērķis atbilstoši 2. pantā noteiktajam, ir veicināt 
ilgtspējīgu zemes izmantošanu. 



 Atbilstoši likuma 14.pantam pašvaldībām jāveic to īpašumā valdījumā 
esošo neapbūvētu zemju un degradēto teritorijas izmantošanas iespēju 
izvērtējums un izvērtējuma rezultāti jāapstiprina ar domes sēdes lēmumu.  

 
Izskatot pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu sarakstu 
(pielikumā), pamatojies uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. un 16. 
punktu un 21. panta 27. punktu un saskaņā ar likuma “Zemes pārvaldības 
likums” 14. pantu, Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, 
L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Turpināt pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanas izvērtēšanu. 

 
 

7/9. 
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

 Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2016.gada 30.marta 
lēmumu Nr. 3/7 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” nolēma atsavināt 
izsoles kārtībā pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – “Meža 
Brišķēni”, Mālpils novads, „Meža Ķikuti”, Mālpils novads, un “Meža Saulieši”, 
Mālpils novads, un uzdeva iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamo 
īpašumu sertificēta vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles 
dokumentāciju. 

Domē 2016.gada 21. jūnijā saņemti SIA „Auditorfirma Invest-Rīga”, 
reģ. Nr. 40003035771, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, veiktie 
iepriekš minēto Domei piederošo nekustamo īpašumu novērtējumi. 
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi visus trīs nekustamos īpašumus atsavināt, 
pārdodot tos izsolē, jo nekustamie īpašumi nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. 

Dome konstatē: 
[1] Nekustamais īpašums „Meža Brišķēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
001 0067, sastāv no vienas zemes vienības 20,7 ha platībā un uz tās esošās 
mežaudzes. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 
01.01.2016. ir 7044 eiro, saskaņā ar Valsts zemes dienestā reģistrētajiem 
datiem mežaudzes vērtība uz 29.12.2015. ir 8502 eiro. Saskaņā ar SIA 
„Auditorfirma Invest-Rīga” sniegto novērtējumu (07.06.2016.), nekustamā 
īpašuma tirgus vērtība ir 65 000 eiro, t.sk., mežaudze 54 600 eiro, zeme 
10 400 eiro. 
[2] Nekustamais īpašums „Meža Ķikuti”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
004 0007, sastāv no viena zemes gabala 11,8 ha platībā un uz tā esošās 
mežaudzes. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas programmas datiem zemes vienības kadastrālā vērtība uz 
01.01.2016. ir 2829 eiro, saskaņā ar Valsts zemes dienestā reģistrētajiem 
datiem mežaudzes vērtība uz 29.12.2015. ir 8631 eiro. Saskaņā ar SIA 
„Auditorfirma Invest-Rīga” sniegto novērtējumu (07.06.2016.), nekustamā 
īpašuma tirgus vērtība ir 62 400 eiro, t.sk., mežaudze 57 700 eiro, zeme 
4 700 eiro. 



[3] Nekustamais īpašums „Meža Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
004 0008, sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha kopplatībā un uz tiem 
esošās mežaudzes. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas programmas datiem zemes vienību kadastrālā 
vērtība uz 01.01.2016. ir 4287 eiro, saskaņā ar Valsts zemes dienestā 
reģistrētajiem datiem mežaudzes vērtība uz 29.12.2015. ir 5182 eiro. 
Saskaņā ar SIA „Auditorfirma Invest-Rīga” sniegto novērtējumu (07.06.2016.), 
nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 56 400 eiro, t.sk., mežaudze 57 900 eiro, 
zeme 8 500 eiro. 
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) pārejas 
noteikumu 12.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena 
nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala 
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 
Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā 
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 
 
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. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, 
A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 

1.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Meža Brišķēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
001 0067, kas sastāv no vienas zemes vienības 20,7 ha platībā un uz tās 
esošās mežaudzes. 
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 65 000,- EUR 
(sešdesmit pieci tūkstoši eiro). 
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni” 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 „Meža Ķikuti”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 
0007, kas sastāv no viena zemes gabala 11,8 ha platībā un uz tā esošās 
mežaudzes. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 62 400,- EUR 
(sešdesmit divi tūkstoši četri simti eiro). 
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Ķikuti” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (pielikumā). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
3.1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Meža Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 



004 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha kopplatībā un uz 
tiem esošās mežaudzes. 
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 56 400,- EUR 
(piecdesmit seši tūkstoši četri simti eiro). 
3.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Saulieši” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumus (pielikumā). 
3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 

 
7/10. 

Par atļauju reģistrēt struktūrvienību. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 14.jūnijā saņemts 
SIA “Ozolmaize G”, reģ. Nr. 40103632989, valdes locekles G.O. iesniegums 
ar lūgumu atļaut reģistrēt SIA “Ozolmaize G” struktūrvienību “Veikals” adresē: 
Pirts iela 6, Mālpils, Mālpils novads. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. un 
11.punktu,  

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

 

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ozolmaize G”, reģ. Nr. 
40103632989, juridiskā adrese “Graviņas”, Mālpils, Mālpils novads, reģistrēt 
struktūrvienību “veikals” adresē Pirts iela 6, Mālpils, Mālpils novads, LV  2152. 

 
7/11. 

Par SIA “Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 1. jūnijā ar Nr. 339 reģistrēts SIA 
„Ziņas TV” iesniegums ar lūgumu atbalstīt projekta „Lai dzīvo bērni” 
realizāciju.  

 
SIA “Ziņas TV”, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Valsts Izglītības 

satura centru, AS „Latvenergo”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, CSDD, AS „Latvijas 
gāze”  kopš 2002.gada tiek realizē bērnu drošības projektu „ Lai dzīvo bērni!”. 

 
Pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības nodaļas rādītājiem, bērnu traumatiskam Latvijā ir 
tendence arvien pieaugt. Mediķi aicina valdību pievērst šai problēmai 
uzmanību. Šī nelāgā rādītāja ziņā Latvija ir teju līdere visā Eiropas Savienībā. 
Bērnu slimnīcā pērn palīdzība sniegta vairāk nekā 20 tūkstošiem bērnu. 
Vairums no viņiem, 54% savainojušies mājas apstākļos, brīvā dabā – 15%, 
skolā 8%. 

 



Šo iemeslu dēļ, arī šogad SIA Ziņas TV uzrunā VAS „Latvijas 
Dzelzceļš”, AS „Latvijas gāze”, AS „Latvenergo”, pilsētu un novadu 
pašvaldības atbalstīt filmas izgatavošanas izmaksas un ar tematisku epizodi 
piedalīties filmas satura veidošanā. 

Projekta mērķis – „Samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā! ”.   
Šogad, projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros, taps režisores Dainas 

Rašenbaumas un redaktores Kristas Vāveres dokumentāla  filma. Filmas 
varoņi stāsta par pārdzīvoto tādēļ, ka grib, lai tas, kas notika ar viņiem, 
nenotiktu ar citiem bērniem.  

Filmā plānots iekļaut arī intervijas ar Latvijā, jauniešu vidū populāriem 
cilvēkiem. 

Filma iekļauta Valsts Izglītības satura centra organizētajā skolēnu 
„Drošības nedēļā”. Šajā laikā tiks nodrošināta filmas demonstrēšana arī 
Latvijas skolās. Filmas pirmizrāde notiks 2016.gada 1.septembrī  kinoteātrī 
„Forum Cinemas”. 

Iepriekšējo gadu filmas par drošību tika daudzkārt demonstrētas 
Latvijas televīzijas kanālos, kā arī Latvijas skolās, izvietota YouTube, kur 
katrai no filmām ir redzams liels skatījumu skaits ( no 50 000 – 127 000).  Arī 
2016.gada filma pēc pirmizrādes būs skatāma YouTube un Valsts Izglītības 
satura centra mājas lapā. Tāpat tiks nodrošināta filmas un tās atbalstītāju 
publicitāte – LTV7, LNT, laikrakstā Diena. 

SIA Ziņas TV lūdz Mālpils novada domi rast iespēju atbalstīt projekta  
„Lai dzīvo bērni!” 2016. gada filmu EUR 150,00 – 300.00 + PVN 21% apmērā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  

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

 
Atbalstīt SIA „Ziņas TV” projekta „Lai dzīvo bērni” realizāciju, piešķirot 
finansējumu 150,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā no projektu līdzfinansējumam 
paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 
 

7/12. 
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu 

apbalvošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 20.06.2016. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas direktora pieteikums (reģ.Nr.383) par Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu un skolotāju gūtajiem panākumiem starptautiska mēroga konkursā. 
Atbilstoši nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 
un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”  11.punktam, par 
rezultātiem, kas nav bijuši zināmi līdz kārtējā mācību gada 20.aprīlim, pēc 
izglītības iestāžu vadītāju pieteikuma saņemšanas, kārtējā komitejas un 
domes sēdē tiek izvērtēti sasniegumi un pieņemts lēmums par apbalvošanu.  
Godalgotas vietas 46.Starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursā Tokijā 
(Japānā) guvuši četri Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: 

1) E.M. ieguvusi Zelta godalgu, skolotāja – M.M.; 
2) Marta DinkaM.D. ieguvusi Zelta godalgu, skolotāja – D.G.; 



3) D.L. ieguvis Sudraba godalgu, skolotāja – D.G.; 
4) N.K. ieguvis Sudraba godalgu, skolotāja – D.G. 

 Saskaņā ar 2016.gada 29.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums 
Nr.1/11) apstiprinātā nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”  9.punktu, 
kas nosaka, ka par sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu lēmumu par 
apbalvošanu un naudas balvas apmēru,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto Zelta 

godalgu, piešķirt E.M. naudas balvu 50,-EUR apmērā un skolotājai M.M. 
naudas balvu 70,-EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto Zelta 
godalgu, piešķirt M.D. naudas balvu 50,-EUR apmērā un skolotājai D.G. 
naudas balvu 70,-EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

3. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto Sudraba 
godalgu, piešķirt D.L. naudas balvu 40,-EUR apmērā un skolotājai D.G. 
naudas balvu 60,-EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

4. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto Sudraba 
godalgu, piešķirt N.K. naudas balvu 40,-EUR apmērā un skolotājai D.G. 
naudas balvu 60,-EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

5. Skolēnu un skolotāju apbalvošanu organizēt 1.septembrī – Zinību dienas 
svinīgajā pasākumā. 

 

7/13. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikācijas 

saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot sagatavoto Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
pedagogu pārtarifikācijas sarakstu, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija 
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” skolas 
pedagogu  pārtarifikācijas sarakstu (pielikumā). 

 
 

7/14.  
Par pašvaldības dienesta dzīvokļa statusu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 21.06.2016. saņemts Mālpils novada pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas Volosatovas 



iesniegums ar lūgumu izīrēt pašvaldības īpašumā esošie dienesta dzīvokli Nr. 
2, Krasta ielā 1, Mālpilī, aģentūras sociālajai darbiniecei. 

 
Dome konstatē:  
Ar 24.03.2004. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 7/3 pašvaldības 
dzīvoklim Nr.2 Krasta ielā 1 noteikts dienesta dzīvokļa statuss. 
Ar 30.06.2004. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 13/21 tika nolemts izīrēt 
dienesta dzīvokli Nr.2 Mālpils pagasta Krasta ielā 1 pedagoģiskajiem 
darbiniekiem,  
Ar 15.12.2004. pagasta padomes lēmumu Nr. 22/17 nolemts garantēt dzīvokli 
Nr.2 Krasta ielā 1 Sidgundas pamatskolas pedagoģisko darbinieku 
vajadzībām. 

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

 
Noteikt Mālpils novada domei piederošā dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Krasta ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, statusu – pašvaldības dienesta dzīvoklis. 

 
 

7/15. 
Par grozījumu 2013. gada 27. novembra Mālpils novada domes 

noteikumos „Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot Mālpils novada  dzimtsarakstu nodaļas vadītājas priekšlikumu, 
Mālpils novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, balsojot ar 6 balsīm “par”  
(A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente,  
A. Hildebrante), NOLĒMA:  

 
Grozīt „Noteikumus par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem” (Apstiprināti Mālpils novada domes 27.11.2013. 
lēmumu Nr.18/20)  ar sekojošo: 

 
1. Izteikt  4.punktu un tā apakšpunktus sekojošā redakcijā: 
 
"4. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu apliktajiem 
pienākumiem un pakalpojumiem, Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 
sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpojumus par maksu. Maksā ir ietverts  
pievienotās vērtības nodoklis: 
4.1.  Izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu nodaļas arhīva  - EUR  2,00. 
4.2. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana Mālpils novada 
dzimtsarakstu nodaļas laulības zālē – EUR 30,00. 
4.3. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana Mālpils novada 
dzimtsarakstu nodaļas laulības zālē izņēmuma gadījumos (netradicionālā 
laikā; svētdienās; svētku dienās, ja dzimtsarakstu nodaļa var ceremoniju 
nodrošināt)– EUR 100,00. 



4.4. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā 
vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām  – EUR 80.00. 
4.5. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā 
vietā izņēmuma gadījumos (netradicionālā laikā; svētdienās; svētku dienās, ja 
dzimtsarakstu nodaļa var ceremoniju nodrošināt)– EUR 140,00. 
4.6. Kāzu gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu 
nodaļas telpās – EUR 25.00. 
4.7. Kāzu gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā 
vietā pašvaldības teritorijā – EUR 30.00. 
 
2. Izteikt punktus 6.un 7. sekojošā redakcijā: 
 
„6. Ja laulājamie ir Mālpils pašvaldības iedzīvotāji (vismaz vienam deklarētā 
dzīvesvieta ir Mālpils pašvaldībā) punktā 4.2, 4.4 noteiktā maksa tiek 
samazināta par 50%. 
7. Punktā 4.4 un 4.5 minētais pakalpojums ietver: ceremonijas vadītāja 
nokļūšanu izvēlētajā vietā Mālpils novada teritorijā, laulību reģistrācijas 
procedūru ar apsveikuma uzrunu dzejā un/vai prozā, laulības apliecības 
izsniegšanu/vai nosūtīšanu. 
Pakalpojums neietver: maksu par ceremonijas vietas nomu, vietas atbilstošu 
un drošu iekārtojumu, noformējumu, tehnisko apskaņošanas nodrošinājumu, 
citus papildus pakalpojumus.” 
 
3. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.   Grozījumi netiek piemēroti 
tiem pāriem, kas iesniegumu par laulības reģistrāciju ir iesnieguši  nodaļā līdz  
01.07.2016. 

 
 

7/16. 
Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Mālpils novada domes 2016. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 

domes budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: D. Silai 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 14., 46.pantu, ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
16.,17.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2016. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016. gadam””. 
 

 
 
 
 



 
7/17. 

Par darba grupas izveidošanu Latvijas simtgadei. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: L. Amerikai, E. Priekulei, S. Strausai 

 
Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 
2017.gada aprīļa līdz 2021.gada janvārim, aptverot galvenos ar Latvijas valsts 
izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus. Lai  izveidotu daudzveidīgu un 
kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu programmu Latvijas valsts simtgades 
svinību sagatavošanai un īstenošanai, nepieciešams izveidot darba grupu. 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLĒMA:  
 
1. Izveidot pašvaldības darba grupu Latvijas valsts simtgades svinību 
sagatavošanai un īstenošanai sekojošā sastāvā: 
 
1.1. Leontina Amerika 
1.2. Solvita Strausa 
1.3. Valts Mihelsons 
1.4. Māra Ārente 
1.5. Agnese Hildebrante 
1.6. Anita Sārna 
1.7. Edīte Priekule  
1.8. Viktorija Kalniņa 
1.9. Iveta Krieviņa 
1.10. Ieva Pauloviča 
1.11. Līvija Mukāne  
1.12. Ināra Bahmane 
1.13. Voldemārs Cērps 
1.14. Agnese Kantiševa 
1.15. Krišjānis Bērziņš 
1.16. Elīna Rauska  
1.17. Lilita Jansone 
1.18. Vladislavs Komarovs 
 
2. Uzaicināt darba grupas sastāvā pašvaldības uzņēmēju pārstāvjus. 
 

7/18. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 20.06.2016. saņemts Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 385) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma sākot no 11. jūlija līdz 6. augustam. 
            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 41.panta pirmo 
daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 



2.10.punktu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumu Nr.5 „Atvaļinājuma 
pabalsti un to piešķiršanas kārtība”, Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” 
 (S. Strausa, L. Amerika, V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante), vienam 
deputātam A.Lielmežam, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA: 
 
Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam: 

1.  ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 4 (četras) kalendārās nedēļas – no 
2016.gada 11. jūlija līdz 2016.gada 7. augustam par darba laiku no 
2015.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 27.jūnijam. 

2. pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% no A.Lielmeža 
mēnešalgas. 

 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste:  
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
04.07.2016. 


