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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS  NOVADA  DOMES SĒDES Nr.13 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      25.10.2017. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.50 
Sēdi slēdz: plkst. 16.20 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI. 
 

 
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

2. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils novada 

pašvaldības  dienesta viesnīcā. 

3. Par Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 

noteikumu apstiprināšanu. 

4. Par atbalstu pasākumam “Sajūtu labirints”. 

5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma  piešķiršanu. 

7. Par līdzdalību Likteņdārza veidošanā. 

8. Par atļauju Mālpils novada simbolikas izmantošanai. 

9. Par sporta kompleksa telpu īri Latvijas novusa federācijai. 

10. Par “Par Mālpils novada pašvaldības apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS” 

un “ GADA CILVĒKS” piešķiršanu”. 

11. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu konkurss 

komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” vērtēšanas komisijas 

izveidošanu. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas vietnieks Valts Mihelsons 
 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina Amerika, Dainis Pudelis, 
Jūlija Ņikitina. 
 
 
Administrācijas darbinieki –   
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Lietvede Liene Graudiņa 
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Nav ieradušies deputāti – Atis Aigars – slimības dēļ, Solvita Strausa – 
atvaļinājumā, Elīna Junga – pamatdarba dēļ, Aleksandrs Lielmežs – personīgu 
iemeslu dēļ. 
 
 
 
Sēdes vadītājs Valts Mihelsons ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 2 
(diviem) jautājumiem. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 

 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 2 (diviem) jautājumiem: 
 
 

12. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes konkursa 
“Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” 
nolikumā. 
 

13. Par izmaiņām amatu sarakstos. 
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13/1. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
Mālpils novada domē 2017. gada 16. oktobrī (reģ. Nr.17/1380-S) saņemts S. K., 

pers.kods: [dzēsts], iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu, kurš 

reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2013. gada 6. jūnijā, par 

nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, mazdārziņa lietošanai iznomātas zemes  

daļas nomu ar 2017. gada 1.oktobri.  

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 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
 
Izbeigt ar 2017. gada 1. oktobri zemes nomas līgumu Nr.47/13 ar S.K. par  
nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, daļas nomu. 
 
 
 

13/2. 
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils novada 

pašvaldības  dienesta viesnīcā.  

Ziņo: V.Mihelsons 
 
2017.gada 30.augustā Mālpils novada Dome sēdē Nr.11 pieņēma lēmumu Nr.21 

“Par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju”. Lai nodrošinātu dienesta 

viesnīcas darbību, 2017.gada 27.septembrī Domes sēdē Nr.12 ar lēmumu Nr.21 

novada domes administrācijā tika izveidota jauna struktūrvienība - Dienesta 

viesnīca, un izveidotas jaunas amata vietas. Savukārt maksas pakalpojumi ir 

apstiprināti ar Mālpils novada domes 25.01.2017. sēdes Nr.1 lēmumu Nr.17 “Par 

maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcā”.  

Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams veikt maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu Mālpils novada pašvaldības Dienesta viesnīcai. 

Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu 
izcenojumus ar 2017. gada 26.oktobri: 
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N.p.

k 

Maksas  pakalpojuma  veids Mērvienība Izcenojums 

par mērvienību 

EUR (ar PVN) 

1. Īres  maksa  par  vienu  dienesta 

viesnīcas telpas gultasvietu  pašvaldības 

izglītības iestāžu audzēknim, izmantojot  

gultas  veļu 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

8,54 

2. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 1 (vienai) personai bez  

gultas veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

2.1. ziemā apkures sezonā *  80,00 

2.2. vasarā  63,00 

3. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu  2 (divām) personām  

bez  gultas veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

3.1. ziemā apkures sezonā *  49,00 

3.2. vasarā  40,00 

4. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 3 (trīs) personām bez  

gultas veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

4.1. ziemā apkures sezonā *  38,00 

4.2. vasarā  33,00 

5. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 4 (četrām) personām 

bez  gultas veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

5.1. ziemā apkures sezonā *  33,00 

5.2. vasarā  29,00 

6. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas 

lietošanas īres maksa nometņu un viesu 

izmitināšanai, izmantojot  gultas veļu ** 

Diennaktī   no  

vienas  

personas 

6,50  

7. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas 

lietošanas īres maksa nometņu un viesu 

izmitināšanai,  bez  gultas veļas  

izmantošanas ** 

Diennaktī   no  

vienas  

personas 

6,10  

8. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas 

lietošanas īres maksa nometņu un viesu 

izmitināšanai grupai  virs  50 personām , 

izmantojot  gultas veļu ** 

Diennaktī   no  

vienas  

personas 

6,20  

9. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas 

lietošanas īres maksa nometņu un viesu 

izmitināšanai grupai  virs  50 personām, 

bez  gultas veļas  izmantošanas ** 

Diennaktī   no  

vienas  

personas 

5,80  
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10. Īrnieka viesa uzturēšanās dienesta 

viesnīcā (īrnieka istabiņā) no plkst. 23:00 

līdz 6:00 

No vienas 

personas 

3,00 

11. Īrnieka personīgās veļas mazgāšana Viena reize 1,20 

 *   Apkures  sezona  no 1.oktobra  līdz  nākošā  gada  30. aprīlim 
 ** Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja  tas  netraucē  izglītības  programmu  
īstenošanu.  
 
2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils novada domes 25.01.2017. 
lēmuma Nr. 1/17 “Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā” punkti 1.-9. 

 
 

 
 

13/3. 
Par Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 

noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 

Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas darbību, 2017.gada 27.septembrī 
Domes sēdē Nr.12 ar lēmumu Nr.21 novada domes administrācijā tika izveidota 
jauna struktūrvienība - Dienesta viesnīca, un izveidotas jaunas amata vietas. 
Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams apstiprināt iekšējās kārtības 

noteikumus Mālpils novada pašvaldības Dienesta viesnīcai. 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 
noteikumus ar 2017. gada 26.oktobri (Lieta 3-03.2). 
 
 
 
 

13/4. 
Par atbalstu pasākumam “Sajūtu labirints”. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
18.10.2017. Mālpils novada domē saņemts Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
praktikantes T. A. K. iesniegums ar lūgumu finansiāli  atbalstīt izstādes atklāšanas 
pasākumu “Sajūtu labirints”. Pasākumā piedalīsies Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi. Pasākumā gaitā paredzētas 7 dažādas performances, kuru 
sekmīgai norisei nepieciešams iegādāties dažādus materiālus (papīrs, krāsa, 
līmlente u.c.). 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 



 6 

Daļēji atbalstīt pasākuma rīkošanu, piešķirot 100.00 EUR (viens simts eiro) 
materiālu iegādei. 
 
 

13/5. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
2017.gada 5.oktobrī Mālpils novada domē ar Nr. 17/1327-S reģistrēts L.N. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par K. C., pers.kods: [dzēsts], deklarēto 
dzīvesvietu adresē: [dzēsts]  ņemot vērā, ka minētā persona te nav dzīvojusi, jo 
aizbrauca uz ārzemēm. L. N. piekrīt lietas izskatīšanai bez viņas klātbūtnes un 
mutiski informējusi, ka viņa kā mājas īpašniece  īres līgumu ar K.C. nav slēgusi. 
Konstatēts, ka Kārļa Cinīša deklarētā dzīvesvieta adresē: [dzēsts],  PMLP 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no  2005.gada 31.janvāra, tiesiskais 
pamats  - radniecība ar Dz. N., kurš miris 2016.gadā. Ieraksti Zemesgrāmatā 
liecina par to, ka 2017.gada 12.jūlijā uz Mālpils novada nekustamo īpašumu 
[dzēsts] īpašuma tiesības  viņam izbeigtas un nostiprinātas L. N. 
10.10.2017. K.C. uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule ar informāciju, 
ka L.N. iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē š.g. 18.oktobrī, sēdes sākums pl.16.00 un novada domes sēdē 
š.g. 25.oktobrī, sēdes sākums pl.15.00, un aicinājumu piedalīties sēdēs un sniegt 
paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei 
dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu deklarētās dzīvesvietas 
reģistrēšanai adresē: [dzēsts]. Nosūtītā vēstule nav sasniegusi adresātu un ir 
saņemta atpakaļ. K.C. uz sēdi neieradās un paskaidrojumus nesniedza. 
 
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 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Ņemot vērā L.N. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, nolēma: 
anulēt ziņas par K. C., pers.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. 
 
 

13/6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
Mālpils novada domē saņemti personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu:  
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1. No otrās grupas invalīdes I. F. par  nekustamo īpašumu adresē: [dzēsts].  
03.10.2017.iesniegums ar reģ. Nr.17/1319, kuram pievienota VDEĀK izziņa ( 
kopija), kurā norādīts, ka invaliditāte pagarināta  līdz 10.02.2018. 
 
2.No otrās grupas invalīdes U.I. par nekustamo īpašumu adresē: [dzēsts].   
03.10.2017.iesniegums ar reģ. Nr.17/ 1322. Uzrādīta invalīda apliecība 1306079, 
apliecības derīguma termiņš no  20.09.2017. līdz 30.08.2027. 
 
3.No otrās grupas invalīda A. K. par  nekustamo īpašumu adresē :  [dzēsts].  
06.10.2017.iesniegums ar reģ. Nr.17/ 1332. Uzrādīta invalīda apliecība 1308602, 
apliecības derīguma termiņš no   02.10.2017. līdz  16.06.2027. 
 
 
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 iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  
kārtību. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
  
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1.:  
   
1. Piešķirt par 6 mēnešiem (2017.gada septembris- 2018.gada februāris) 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas invalīdei   I. 
F., personas kods, [dzēsts] deklarētās dzīvesvietas adrese: [dzēsts],  par  dzīvokļa 
īpašumu  adresē: [dzēsts]. 
 
2. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas 
invalīdei   U. I., personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese:  [dzēsts],  
par   dzīvokļa īpašumu adresē: [dzēsts], sākot ar 2017.gada septembri līdz 
2027.gada augustam (ieskaitot). 
 
3. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas 
invalīdam  A. K., personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese: [dzēsts],  
par   nekustamo īpašumu adresē: [dzēsts], sākot ar 2017.gada oktobri līdz 
2027.gada septembrim (ieskaitot). 
 
 
 

13/7. 
Par līdzdalību Likteņdārza veidošanā. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
Mālpils novada domē 02.10.2017. saņemts aicinājums no „Likteņdārza ” īstenotāja 
“Kokneses fonds” piedalīties kalna veidošanā. Likteņdārzā 2015.gadā uzsākts 
darbs pie 12,5 metru augsta Lielā kalna uzbēršanas, paredzot vienu kalna pusi 
apstādīt ar kokiem, otru apsēt ar Latvijas lauku puķēm. Kalnu plānots sasniegt pa 
gājēju taku, un tā virsotne būs skatu platforma uz Daugavu un apkārtējo dārza 
ainavu. Kalna uzbēršanai nepieciešams 169160 m3 dažādas struktūras grunts. 
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Daļa grunts ir jau savākta. Lai darbus sekmīgi varētu pabeigt, Kokneses fonds 
lūdz atbalstīt šo iniciatīvu vai nu piegādājot jebkuru grunti, vai ar līdzfinansējumu. 
Pašvaldību nosaukumi tiktu atspoguļoti uz plāksnītēm pie Lielā kalna un 
Likteņdārza daudzfunkcionālajā ēkā, kā arī saņemtu „Kokneses fonda” Padomes 
parakstītu sertifikātu par ieguldījumu Likteņdārza īstenošanā 
 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis) , 1 “pret”, (Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 

Atbalstīt „Likteņdārza” īstenotāja “Kokneses fonds” ierosinājumu, piešķirot 
līdzfinansējumu 100.00 EUR (viens simts eiro) no izdevumiem neparedzētajiem 
gadījumiem. 
 
 
 
 

13/8. 
Par atļauju Mālpils novada simbolikas izmantošanai. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
2017.g.17.oktobrī Mālpils novada domē saņemts Viesītes vidusskolas jauniešu 
iesniegums (reģ. Nr.17/1382-S), kuri Skolēnu mācību uzņēmuma ietvaros ir 
izveidojuši galda spēli par Latviju - ''Latvijas 100...". Spēle ir ar ģeogrāfisku 
noskaņu par Latvijas izcilākajām vietām un personībām. Spēles pamatnei ir 
izmantoti pilsētu ģerboņi un, lai izveidotu patentu, ir nepieciešama pilsētas atļauja 
izmantot attiecīgo ģerboni. Iesniegumam pievienota spēles fotogrāfija. 
Atbilstoši ar 2011. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.2/12 apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku” un ar 
Mālpils novada domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.5/12 
apstiprinātajiem šo noteikumu grozījumiem, ar Mālpils novada domes lēmumu var 
atļaut lietot Mālpils novada ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti 
šajos noteikumos. (punkts 3.1.4.). 
Mālpils novada ģerboņa attēlus vai to elementus drīkst izmantot uzņēmumi 
(uzņēmējsabiedrības), kopdarbības (kooperatīvās) sabiedrības, sabiedriskās 
organizācijas un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, 
sadzīves un tml. preču noformēšanā un ražošanā tikai ar Mālpils novada domes 
atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas 
nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un 
arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram veidojot tādu aktuālo notikumu 
apskatu, kurā izmantota simbolika. (punkts 4.1) 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Piešķirt Viesītes vidusskolas jauniešiem atļauju Mālpils novada ģerboņa attēla 
izmantošanai nekomerciālos nolūkos. 
 
 
 

13/9. 
Par sporta kompleksa telpu īri Latvijas novusa federācijai. 

Ziņo: V.Mihelsons 
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2017.gada 16.oktobrī Mālpils novada domē saņemts Latvijas Novusa federācijas 
iesniegums (Reģ. 17/1381-S) ar lūgumu š.g. 25.un 26. novembrī iznomāt Mālpils 
sporta kompleksa telpas Pasaules kausa 10.posma novusā spēļu organizēšanai, 
piešķirot 50% atlaidi telpu īres maksai. 
 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt sacensību organizēšanu Mālpils sporta kompleksā.  
2. Piešķirt 50% atlaidi telpu īres maksai. 

 
 
 

13/10. 
Par “Par Mālpils novada pašvaldības apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS” un 

“ GADA CILVĒKS” piešķiršanu”. 

Ziņo:  
Tiek dots vārds: 
 
1. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un 
pasniegšanu” un 23.10.2017. priekšsēdētājas vietnieka rīkojumu Nr.3-14/17/36-R 
izveidotās pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu, 
 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
 
1. Piešķirt “Gada cilvēka” nominācijas sekojošiem novada iedzīvotājiem: 
 

1.1. “Gada cilvēks izglītībā” – LOLITAI BĒRZIŅAI 
1.2. “Gada cilvēks kultūrā” – ANTRAI AUSTRIŅAI-SEŅKĀNEI un SANITAI 

VĪTUMAI 
1.3. “Gada cilvēks sportā” – KRISTAPAM BUTKEVIČAM 
1.4. “Gada uzņēmums” – SIA “MADARA 89” (veikals “Tops”) 
1.5. “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – ANDRIM un GINTAI APSĪŠIEM 
1.6. “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – GITAI 

VĪTOLIŅAI 
1.7. “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – IEVAI PAULOVIČAI 
1.8. “Gada jaunietis” – JĀNIM BRĀLĪTIM 
1.9. “Gada cilvēks savā amatā” – AINIM OZOLIŅAM  
1.10. “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – ESMERALDAI TĀLEI un JANAI 

BARANOVSKAI 
1.11. “Gada kolektīvs” – MĀLPILS SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRA 

KOLEKTĪVAM 
1.12. “Gada ģimene” – LIENES un VOLDEMĀRA CĒRPU ģimenei 
1.13. “Gada seniors” – EDĪTEI SALENIECEI 
1.14. “Gada saimnieks savā sētā” – MĀRIM FOGELIM un INĀRAI FOGELEI 
1.15. “Gada labdaris” – SIA “KVIST” 
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2. Pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības nolikumu “Par Mālpils novada 
pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un 
pasniegšanu” un 23.10.2017. priekšsēdētājas vietnieka rīkojumu Nr. 3-14/17/36-R 
izveidotās pieteikumu izvērtēšanas komisijas atzinumu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
Piešķirt INĀRAI SKULMEI pašvaldības apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS” un 
naudas balvu 300.00 EUR (trīs simti eiro 00 centi) apmērā. 
 
 

 
13/11. 

Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” vērtēšanas komisijas 

izveidošanu. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
 
Ar Mālpils novada domes 29.03.2017.sēdes lēmumu 3/25 apstiprināti konkursa 
“Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” 
noteikumi. Atbilstoši konkursa noteikumiem konkursa vērtēšanas komisijas 
sastāvu apstiprina Mālpils novada dome. Komisijas priekšsēdētājs ir Mālpils 
novada domes izpilddirektors. Domes priekšsēdētājas vietnieks V. Mihelsons 
izvirza sekojošus komisijas locekļu kandidātus: Aleksandrs Lielmežs, Nellija 
Andrukele, Jānis Paulovičs, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina, Elīna Junga. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt konkursam “Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai 
Mālpils novadā” iesniegto pieteikumu vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 
saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas vadītāja Nellija Andrukele, deputāti 
Aleksandrs Lielmežs, Jānis Paulovičs, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina, Elīna Junga. 
 
 
 

13/12. 
Par grozījumu apstiprināšanu  Mālpils novada domes konkursa “Biznesa 
plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” nolikumā. 

Ziņo: V.Mihelsons 
 
Izskatot sagatavoto nolikuma grozījumu projektu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts Mihelsons, Leontina 
Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Mālpils novada domes konkursa „Biznesa plānu konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Mālpils novadā” nolikumā šādus grozījumus: 
 
1.Izteikt Nolikuma 2.punktu šādā redakcijā: 
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„2. Konkursu rīko Mālpils novada dome, kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Mālpils novada 
domes izpilddirektors.”; 
 
2. Izteikt Nolikuma 19.punktu šādā redakcijā: 
 
„19. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina Mālpils novada dome.”; 
 
3. Izteikt Nolikuma 30.punktu šādā redakcijā: 
 
„30. Konkursa uzvarētājam atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz konkursa 
pieteikumā iekļauto informāciju. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Mālpils 
novada dome, ievērojot Konkursa vērtēšanas komisijas ieteikumus.”.  
 
 
 

13/13. 
Par izmaiņām amatu sarakstos 

Ziņo: V.Mihelsons 
 

1. 2016.gada 23.novembrī Mālpils novada Dome ārkārtas sēdē Nr.14 pieņēma 
lēmumu Nr.1 “Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveidi Mālpils novadā”. Klientu apkalpošanas centrs ir jāatver 2017.gada 
1.decembrī. Līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas Mālpils novada domes 
administrācijas amatu sarakstā, izveidojot jaunu amata vietu.  

 

Dome, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, balsojot ar 5 balsīm “par” (Jānis Paulovičs, Valts 
Mihelsons, Leontina Amerika, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina), NOLEMJ: 
 

1.1. Ar 2017.gada 1.decembri novada domes administrācijā izveidot jaunu 
amata vietu – Klientu apkalpošanas speciālists, nosakot amatam 1 likmi.  
1.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017.gadam” Pielikumu Nr.11, papildinot ar punktu Nr. 33 un ar 
2017.gada 1.decembri izteikt to šādā redakcijā: 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēneš- 

algu 
 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā 
mēnešalga 
2017.gadā 

33. 
Klientu 
apkalpošanas 
speciālists 

1 23.Klientu apkalpošana IIC 7 1 629,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
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Novada domes priekšsēdētājas  
vietnieks          V.Mihelsons 
 
 
Protokoliste: 
Lietvede         L. Graudiņa 
 
25.10.2017. 


