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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 NR. 1 

PROTOKOLS 
 
Mālpils novada Mālpilī       31.01.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.37 
Sēdi slēdz: plkst. 15.55 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par izcenojuma maiņu pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas 

uzturēšanai. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
3. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu,     
     pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”. 
4. Par domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu. 
5. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu telpu nomai Mālpils 

internātpamatskolā. 
6. Par interešu izglītības programmas finansēšanu no pašvaldības budžeta. 
7. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finansēšanu. 
8. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 

īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.gada 
janvāra - augusta mēnešiem. 

9. Par tarifikācijas saskaņošanu un apstiprināšanu. 
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Orions”. 
11. Par zemes vienības sadali. 
12. Par adreses piešķiršanu 
13. Par precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 

“Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

14. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. 
gadam” apstiprināšanu. 

15. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 
16. Par atļauju savienot amatus R. Rāviņam. 
 

 
 
Sēdi vada: Domes priekšsēdētājas vietnieks Valts Mihelsons 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Jūlija Ņikitina, Dainis Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina 
Amerika, Elīna Junga. 
  
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
 

 
Nav ieradušies deputāti – Solvita Strausa – ikgadējā atvaļinājumā, Aleksandrs 
Lielmežs – komandējumā. 
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1/1  

Par izcenojuma maiņu pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas 
uzturēšanai. 

Ziņo:V. Mihelsons 
Mālpils novada domē saņemts pašvaldības SIA “Norma K” iesniegums (reģ. 

Nr.3-18/18/162-s), kurā lūgts paaugstināt apmaksājamo darbu izcenojumus.  
Pamatojoties uz to, ka 2018. gadā strauji cēlusies minimālā alga, par ~ 13 %, kā arī 
degvielas cenas ir kāpušas par 5,68 % (skatīt pielikumu nr. 1) SIA “Norma K” lūdz 
Mālpils novada domi rast iespēju paaugstināt apmaksājamo darbu izcenojumus, kas 
saistīti ar 2017. gada 2. martā noslēgto līgumu par pašvaldības ceļu, ielu un 
laukumu ikdienas uzturēšanu, nosakot izcenojumus, kas norādīti pielikumā nr. 2, 
datēti ar 22.01.2018. 
 

 Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   
 Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” apmaksājamo darbu izcenojumus 
pašvaldību ceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšanai. 
 
 

 
1/2.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
Tiek dots vārds: 
Mālpils novada domē saņemti politiski represēto personu iesniegumi ar lūgumu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2018.gadā :  
  

 [dzēsts] 
 
      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. 

   Mālpils novada domē saņemti  iesniegumi ar lūgumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu  no citām personām: 

 
[dzēsts]  

 
 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 6 (sešām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Atis    
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Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), Dainis Pudelis balsojumā 
nepiedalās,  NOLEMJ: 

  
Ņemot vērā personu iesniegumus un  pamatojoties uz LR likuma “Par     
nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 

 
    

 [dzēsts]  
 

 
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.: 

   
[dzēsts]  

 
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.2.1.1.:   

 
 [dzēsts]  

 
 
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.2.2.4.:    

[dzēsts]  
 
 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.2.:   

 
[dzēsts]  

 
 
 

1/3.  
Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā „Mālpils novada domes deputātu 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums’’. 

Ziņo: V. Mihelsons 
      Dome, 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, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,  

 
 Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   
 Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 

 
 

Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 
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1. 2.2.punktā aizstāt skaitli “2,62” ar skaitli “2,54” un skaitli „2143” ar skaitli „2185”. 
2. 2.4.punktā aizstāt skaitli “2,06” ar skaitli “2,03” un skaitli„1685” ar skaitli „1744”. 
3. 3.2.1. punktā aizstāt skaitli „8,30” ar skaitli „8,50”. 
4. 3.2.2. punktā aizstāt skaitli „5,00” ar skaitli „6,00”. 
5. Papildināt Nolikumu ar 4.27. punktu šādā redakcijā: 

“4.27. Darbinieku pieņemot darbā, pārbaudes laikā var noteikt mēnešalgu 70%-
90% apmērā no amatam paredzētās mēnešalgas, atbilstoši samazinot 
atbildības līmeni.” 

6. Papildināt Nolikumu ar 4.28.punktu šādā redakcijā: 
“4.28. Lai uzturētu labu fizisko sagatavotību, pašvaldības policijas darbinieki var 

izmantot bez maksas 2(divas) reizes nedēļā līdz 2(divām) stundām Mālpils sporta 
kompleksa trenažieru zāli un 1(vienu) reizi nedēļā līdz 2(divām) stundām 
peldbaseinu.” 

 
7. Svītrot Nolikuma 5.1.1.2. punktu. 
8. Papildināt Nolikumu ar 5.1.2.6.punktu šādā redakcijā: 

“5.1.2.6. Administratīvo lietu komisijas priekšsēdētājam”. 
9. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.1 virsrakstu šādā redakcijā: 

“DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2018.GADĀ” 
10. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 
 

 
1/4. 

Par domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

05.01.2018. domes priekšsēdētāja Solvita Strausa izdeva rīkojumu, pasniegt 
naudas balvu 104 EUR (viens simts četrus eiro) Mālpils novada iedzīvotājai Lidijai 
Katrīnei Sīmanei, personas kods: [dzēsts] , deklarētā dzīves vietas adrese Kalna 
iela 10, Mālpils, Mālpils novads, par aktīvu sabiedrisko darbību,  
aktīvu līdzdalību TLMS “Urga” un novada kultūras dzīvē, un 104 gadu dzīves 
jubilejā. 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas 05.01.2018. rīkojumu 
Nr. 4-01/ 10 (Lieta Nr. 4-01). 

 
 

 
 

1/5.  
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu telpu nomai Mālpils 

internātpamatskolā. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas 11.01.2018. 
iesniegums Nr. 2-01/1, ar lūgumu apstiprināt maksas pakalpojumus telpu īrei: 
 
Aktu zāles īre nometņu vajadzībām - viena diena/60 EUR ar PVN; 
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Aktu zāles īre nometņu vajadzībām - viena stunda/15 EUR ar PVN; 
Aktu zāles īre pasākumu norisei - viena stunda/20 EUR ar PVN; 
Mācību telpu īre nometnēm nodarbību organizēšanai – diennakts par 1 personu/ 
1.50 EUR ar PVN.  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas maksas pakalpojumu  izcenojumus telpu 
nomai. 
 

 
 

 
1/6.  

Par interešu izglītības programmas finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 
Saskaņā ar 30.08.2017. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.11/7 par 

finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta novada izglītības iestādēm 
interešu izglītības programmu realizēšanai 2017./2018.mācību gadā, nodrošinot 
visu Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas 2017. gada 23. augusta sēdē (protokols Nr.1) 
saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu, un pamatojoties uz 
28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 6.punktu: 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

1.Piešķirt finansējumu 2018. gada janvāra - augusta mēnešiem saskaņoto 
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 – 14160.00 EUR (1770.00 EUR/mēn) 
1.2. Mālpils internātpamatskolai – 4200.00 EUR ( 525.00 EUR/mēnesī); 
1.3. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 904.00 EUR (113.00 EUR/mēn); 
1.4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 2400.00 EUR (300.00 

EUR/mēnesī) 
 

 
 

1/7.  
Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finansēšanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

1. Mālpils novada domē 22.01.2018. saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktores J. Caunes iesniegumi (reģ.Nr.18/157-s) par interešu izglītības 
programmu “Peldēšana” 1.klašu., 2.klašu, 5.klases, 6.klašu, 7.-8.klašu un 9.-
12.klašu audzēkņiem (32 stundas nedēļā) saskaņošanu un finansēšanu. Arī 
2017./2018.mācību gada 1.semestrī peldēšanas nodarbības tika organizētas 
minētajās klašu grupās kā fakultatīvās nodarbības, pedagogu darba 
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samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
izmantojot valsts piešķirto mērķdotācijas budžetu. Lai 2017./2018.mācību 
gada 2.semestrī nepieciešamā apjomā varētu nodrošināt atbalsta personāla 
darbu sākumizglītības posma klasēs tam izmantojot valsts piešķirto 
mērķdotāciju, iesniegumā tiek lūgts saskaņot interešu izglītības programmas 
“Peldēšana” un piešķirt pašvaldības finansējumu šo programmu īstenošanai. 

  Pamatojoties uz 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmas 
“Peldēšana“ 1.klašu., 2.klašu, 5.klases, 6.klašu, 7.-8.klašu un 9.-12.klašu 
audzēkņiem; 

2. Nodrošināt finansējumu februāra - augusta mēnešiem interešu izglītības 
programmu “Peldēšana” interešu izglītības pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6300.00 EUR (900.00 
EUR/mēn.) 

 
2. Mālpils novada domē 23.01.2018. saņemts Mālpils novada vidusskolas 

direktores J. Caunes iesniegums (reģ.Nr.18/163-s) par interešu izglītības 
programmu “STARTS - mērķtiecība, disciplīna, izcilība” 7.klases audzēkņiem 
(2 stundas nedēļā) un “STARTS - mērķtiecība, disciplīna, izcilība” 8. klašu 
audzēkņiem (2 stundas nedēļā) saskaņošanu un realizēšanu no 2018.gada 
1.februāra. Programmu mērķis ir palīdzēt izglītojamiem apzināties savu 
individualitāti, izvirzīt mērķus un tos veiksmīgi sasniegt, veidot izpratni par 
nākotnes iespējām. Papildus finansējums programmu realizēšanai nav 
nepieciešams, jo 2017./2018.mācību gada 2.semestrī netiks realizēta 
interešu izglītības programma “Komerczinības vidusskolā”, kuras īstenošanai, 
atbilstoši 30.08.2017. Mālpils novada domes sēdes lēmumam Nr.11/7, ir 
paredzēts finansējums. Līdz ar to finansējums, atbilstoši 0,13 likmēm, tiks 
novirzīts interešu izglītības programmu “STARTS mērķtiecība, disciplīna, 
izcilība” realizēšanai. 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

2.1 Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu 

“STARTS -mērķtiecība, disciplīna, izcilība” 7.klases audzēkņiem 

(pielikumā). 

2.2 Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmu 

“STARTS -mērķtiecība, disciplīna, izcilība” 8.klašu audzēkņiem 

(pielikumā). 
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1/8.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 
īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.gada janvāra 

-augusta mēnešiem. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Saskaņā ar 23.11.2017. Saeimas pieņemto likumu “Par valsts budžetu 
2018.gadam” un  LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 11.decembra 
vēstuli Nr 01-14e/4591 "Par mērķdotācijām pašvaldībām 2018.gadam", Mālpils 
novada pašvaldībai ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 22 432,00 EUR 
apmērā 2018.gada janvāra –augusta mēnešiem interešu izglītības pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  

 30.08.2017. Mālpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.11/7 par 
interešu izglītības programmu finansēšanu 2017./2018.mācību gadā, paredzot 
sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai 
atbilstoši interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas lēmumam, nosakot Mālpils novada vidusskolai 76%, Mālpils 
internātpamatskolai 24% no valsts piešķirtās mērķdotācijas. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 6.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
  
1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2018.gada janvāra-augusta mēnešiem 

interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši:  
1.1. Mālpils novada vidusskolai – 17048.00 EUR (2131.00 EUR/mēnesī); 
1.2. Mālpils internātpamatskolai – 5384.00 EUR (673.00 EUR/mēnesī). 

 
 

 
1/9.  

Par tarifikācijas saskaņošanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Mālpils novada domē 11.01.2018. saņemts Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas M.Čelnovas iesniegums (reģ.Nr.18/80-s), 
kurā lūgts saskaņot  PII “Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju amatam “Izglītības 
psihologs”. Izglītības psihologs tarificēts atbilstoši 0,3 amata likmēm. Pamatojoties 
uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 12.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu 

tarifikāciju (pielikumā); 
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1/10.  
Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Orions”. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 16. oktobrī (reģ. Nr.17/1380-S) 
saņemts SIA “Orions Siltums” valdes locekļa Kārļa Zariņa iesniegums, kurā tiek 
lūgts izbeigt zemes nomas līguma Nr.26/14, par nekustamā īpašuma “Rūpniecības 
iela 9”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902,  
zemes  daļas (ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 8001) nomu ar apbūves 
tiesībām.  Iesniegumā norādīts, ka nenomaksāto nomas maksas  parādu  nomnieks 
apņemas  veikt pa daļām sešu mēnešu laikā. 
Līgums  par zemes vienības daļas nomu ar apbūves tiesībām tika noslēgts 2014. 
gada 3. novembrī, kura darbības termiņš tika noteikts līdz 2026. gada 3. novembrim, 
pamatojoties uz Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmumu  Nr. 12/7 
“Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 
Līgums reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2014. gada 3. novembrī. 
Saskaņā ar līguma 5.1.12. punktu  ne vēlāk kā 36 mēnešus laikā no nomas līguma 
noslēgšanas dienas nomniekam bija jāuzsāk rūpnieciskās ražošanas ēku 
būvniecība. 
Atzinums par būvniecības uzsākšanu uz 2017. gada 1. janvāri  zemes vienības daļā 
ar kadastra apzīmējumu 807400309028001  Mālpils Būvvaldē nav izsniegts, 
grozījumi nomas līgumā 
Zemes iznomātājam ir izveidojies nomas maksas  un nekustamā īpašuma nodokļu 
nomaksas parāds, kurš uz 2017. gada 31. decembri sastāda 1501.31 EUR  tai 
skaitā: nomas  maksa un nokavējuma nauda 941.95 EUR apmērā (no tā nomas 
maksas parāds 753.43 EUR) un nesamaksātais nekustāmā īpašuma nodoklis 
559.36 EUR apmērā.  
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 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 
 
 1. Piekrist izbeigt zemes nomas līgumu Nr.26/14 ar SIA “Orions Siltums” par  

nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, daļas nomu ar 2018. gada 31. janvāri. 

2. Slēgt Atcēlēja Līgumu par nomas līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda nomaksas  kārtību. (Lēmuma pielikums Nr.1). 

3. Dzēst atzīmi par zemes vienības daļas nomu zemesgrāmatā nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils novads kad. Nr. 80740030910 zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80740030902. 
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1/11.  
Par zemes vienības sadali. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Izvērtējot pašvaldības zemes un ņemot vērā  interesi par pašvaldības zemes 
daļu nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 9, Mālpils novads, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 80740030902, uz kuras iespējama rūpnieciskās apbūves 
objektu būvniecība 

 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likuma Zemes ierīcības likuma 5. panta 
1. punktu un 8. panta 3. punktu, 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 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 Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 

Sadalīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, 
Mālpils novads kad. Nr. 80740030910 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80740030902 izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

 
Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.  

 
 

 
 
 
 
 
 

1/12.  
Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

        Mālpils novada pašvaldībā 2018. gada 26. janvārī saņemts  Ivara Dreimaņa  
iesniegums, reģ. Nr. 3-18/18/176-s par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma 
“Dāviņi”, Mālpils novads zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0327 
uzbūvētajām būvēm. 
Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0327 atrodas Mālpils ciema teritorijā un robežojas ar 
pašvaldības ielu - Salas iela . 

  Atbilstoši 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas 
noteikumi” 14. punktu, apbūvei paredzētai zemes vienībām vai ēkām jāpiešķir 
numuri ar piesaisti ielas nosaukumam, ja ciema teritorijas daļā ir izveidotas ielas.  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un Apdzīvoto vietu likuma 14. panta  
2. un 4. punktu, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 2.8 punktiem, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013 - 2024.gadam. 

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   
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  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
  

 
Piešķirt vienotu adresi Salas iela 6, Mālpils, Mālpils novads nekustamā īpašuma 
“Dāviņi”, Mālpils novads  zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0327 
un būvēm. 

 

 
 

1/13  
Par precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 

“Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 20.decembrī atzinumā Nr.1-18/9903 
“Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus,  
 
Dome, balsojot ar 5 (piecām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, , Leontina Amerika, Elīna Junga), 2 (divām) balsīm “pret” (Atis Aigars, Jānis    
  Paulovičs),  NOLEMJ: 

 
Precizēt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Mālpils 
novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada 
pašvaldības nolikums” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā). 
 

 
 

1/14. 
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. 

gadam” apstiprināšanu. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 
Izskatot sagatavo saistošo noteikumu projektu: 
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. 
gadam”. 
 
 

1/15. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

Pamatojoties uz novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas iesniegumu, 
kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Mālpils novada 
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domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma 2.6. punktu,  

 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 
 
Piešķirt domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai: 
 

1. neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 8(astoņas) kalendārās 
dienas no 2018.gada 26.janvāra līdz 2018.gada 2.februārim par darba 
laiku no 2015.gada 29.decembra līdz 2016.gada 28.decembrim; 

2. pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% no S.Strausas 
mēnešalgas. 

 
 

 
1/16. 

Par atļauju savienot amatus R. Rāviņam. 

Ziņo: V. Mihelsons 
 

1. Izskatījusi Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora Roberta 
Rāviņa 25.01.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot policijas vecākā 
inspektora amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 
Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona 
jaunākā inspektora amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 16.01.2018. Darba līgumam Nr. 4-12/1, Roberts Rāviņš veic     
Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumus.    

     Saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu R.Rāviņam noteikta summētā   
darba laika uzskaite un darba laiku 40 stundas nedēļā.  
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
(turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām 
uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas 
institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, 
kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz 
personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar 
valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, pašvaldības policijas 
vecākais inspektors ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
 
1.2. Atbilstoši R.Rāviņa sniegtajai informācijai, viņš Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes 
Speciālo uzdevumu bataljonā kopš 2012.gada marta veic jaunākā inspektora amata 
pienākumus ar summētā darba laika uzskaiti un darba laiku 40 stundas nedēļā. 
Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu jaunākā inspektora amats ir valsts 
amatpersona.  

 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības policijas amatpersonu 
amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas vecākais inspektors 
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai 
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šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana 
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz 
ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 
7.panta sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju R.Rāviņam savienot 
minētos amatus.  
3.2. R.Rāviņa tiešais vadītājs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš 
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 
izpildi). 
4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus 
valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. R.Rāviņš ir lūdzis Valsts policijas vadību atļaut savienot Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas 
pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona jaunākā inspektora amatu ar Mālpils 
novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu, par ko atļauja vēl nav 
saņemta. 

 
6. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada pašvaldības policijas 
vecākā inspektora amata un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas 
iecirkņa Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu 
bataljona jaunākā inspektora amatu pienākumus un darba grafikus, kā arī uzklausot 
R Rāviņa apliecinājumu par to, ka nedublēsies viņa darba laiks Valsts policijā un 
pašvaldības policijā, ka līdz katra mēneša 3.datumam Domē tiks iesniegts viņa 
plānotais darba grafiks Valsts policijā un darba grafiks pašvaldības policijā, un ka 
viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku 
vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu 
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu 
un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu:  
 
Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (Valts Mihelsons, Jūlija Ņikitina, Dainis   

  Pudelis, Atis Aigars, Jānis Paulovičs, Leontina Amerika, Elīna Junga), NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Robertam Rāviņam, personas kods [dzēsts],  
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savienot Mālpils novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu ar Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas pārvaldes 
Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona jaunākā inspektora 
amatu.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt R.Rāviņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV-1010.  

 
 
Sēdes vadītājs:  
Domes priekšsēdētājas vietnieks                                        V. Mihelsons 
 
 
Protokoliste: 
Kancelejas vadītāja       J. Epalte 
 
 
06.02.2018. 
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