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MĀLPILS NOVADA DOME 

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

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

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.8 
 

Mālpils novada Mālpilī      27.07.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 19.10 
Sēdi slēdz: plkst. 19.30 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par dalību projektu ideju priekšatlases konkursā par kultūras 

mantojuma saglabāšanu  
2. Par ceļa maiņas līgumu. 
3. Par rakstu krājumu “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”. 
4. Par dalību rokoperas “Lāčplēsis” iestudējumā un finansējuma 

piešķiršanu. 
5. Par atbalstu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 250 gadu jubilejas 

pasākumam. 
6. Par 2015.gada publisko pārskata apstiprināšanu. 
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm”. 
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
11. Par turpmāko rīcību ar īpašumu Lielvārdes šoseja 17. 
12. Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 
13. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014. 

gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Par ielu tirdzniecību un 
nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā"” apstiprināšanu. 

14. Par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju darba algu. 
15. Par nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 
16. Par piedalīšanos ES fondu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. 
 
 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
 
 
Sēdē piedalās: 
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Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Māra 
Ārente, Valts Mihelsons 
 
Administrācijas darbinieki –  
Lietvede – Liene Graudiņa  
 
 
Nav ieradušies deputāti – Agnese Hildebrante – pamatdarba dēļ, Linards 
Ligeris - pamatdarba dēļ, Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ, Andris Apsītis - 
pamatdarba dēļ. 

 
 
Sēdes vadītāja – domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus par 3 (trijiem) punktiem. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 3 (trijiem) punktiem šādā redakcijā: 
 
17. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu 
pārtarifikāciju. 
18. Par riteņtraktora - ekskavatora finansēšanu SIA “Norma K” ceļu 
dienesta vajadzībām. 
19.  Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
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8/1. 

Par dalību projektu ideju priekšatlases konkursā par kultūras 
mantojuma saglabāšanu  

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Kultūras ministrija ir izsludinājusi ES fondu 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasi. 
Konkursa mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības 
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās 
funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma 
objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju 
vietējās ekonomikas struktūrā.  

Kultūras un dabas mantojums šī projektu konkursa kontekstā ir 
kultūras pieminekļi. Mālpils novada teritorija ir bagāta ar 12 kultūras 
pieminekļiem – 5 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem, 3 valsts nozīmes 
un 4 vietējas nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem. 

Projekta idejas var iesniegt tikai pašvaldības. Projekta ideju 
iesniegšanas termiņš – 2016. gada 1. septembris. Jāievēro, ka izvirzītajai 
projekta idejai jābūt tematiski vienotai ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas (VKPAI) identificējamiem kultūras mantojuma 
attīstības ceļiem (sk. pielikumā karti Nr.1).  

Lai nodrošinātu teritorijas efektīvu sociālekonomisko attīstību, projekta 
idejas ietvaros jābūt sadarbībai starp vismaz divām pašvaldībām. Projektu 
konkursa noteikumos minēts, ka kā sadarbības partneri var piesaistīt 
pašvaldību, pašvaldības iestādi, pašvaldības kapitālsabiedrību, plānošanas 
reģionu, biedrību, nodibinājumu, reliģisku organizāciju, juridisku vai 
komercreģistrā reģistrētu fizisku personu, komersantu vai valsts pārvaldes 
iestādi, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras vai dabas 
mantojuma objekts, kurā plānotas investīcijas. Šai sakarā Mālpils novada 
pašvaldībā ir saņemts Buku muižas īpašnieka Normunda Lakuča iesniegums 
par sadarbības iespējām. Buku muižas apbūve 2016. gada 8. jūnijā ir 
saņēmusi valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa statusu.  
 
Ņemot vērā novada teritorijā esošo pieminekļu skaitu un arī Mālpils novada 
Attīstības programmā 2012.–2018. gadam noteiktos uzdevumus, ir izvirzītas 
sekojošas projektu idejas: 
1. Mālpils viduslaiku pilskalna saglabāšana un attīstība (t. sk. arheoloģsikā 
uzraudzība – izpēte, saglabājušo drupu konservācija, estrādes atjaunošana 
saskaņā ar VKPAI noteikumiem (Attīstības programmas Rīcības plāns R 
2.12), 
2. Mālpils muižas parka saglabāšana un attīstība, teritorijas labiekārtošana (R 
2.7). 
3. Ņemot vērā privātīpašnieka Normunda Lakuča iesniegumu – Buku muižas 
apbūves atjaunošana (R 2.36). 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
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Uzdot izpildinstitūcijai uzrunāt tuvākās pašvaldības par iespējamu sadarbību 
un sagatavot projekta idejas priekšlikumus un aptuveno tāmi nākamajai 
komitejas sēdei 2016. gada 24. augustā. 
 
 
 

8/2. 
Par ceļa maiņas līgumu. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.janvārī saņemts 
A.K. un M.K. iesniegums ar lūgumu nodibināt servitūtu ceļam “dzēsts” par 
labu viņiem piederošajam nekustamajam īpašumam “dzēsts”, Mālpils novads. 
Domē 2016.gada 23.februārī saņemts arī D.R.J. iesniegums ar lūgumu 
parakstīt Maiņas līgumu par nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, un 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads maiņu. 2016.gada 30.marta 
domes sēdē ar lēmumu 3/1 tika apstiprināts Pašvaldības piedāvātais Maiņas 
līguma projekts, kura redakcijai Dz. R. J. nepiekrita. 

2016.gada 20.jūlijā (saņemts Domē 2016.gada 22.jūlijā) D.R.J. 
uzrakstīja Iesniegumu sakarā ar “dzēsts” ceļa būvi un ceļu maiņas procedūru, 
Iesniegumu par attiecību pārtraukšanu ar K. un Paziņojumu par vienošanās 
izbeigšanu. Minētajos dokumentos Dz.R.J. norāda, ka nepiekrīt servitūta 
nodibināšanai uz viņai piederošo nekustamo īpašumu par labu nekustamajam 
īpašumam “dzēsts”, kategoriski atsakās slēgt jebkādus līgumus ar A.K. un 
M.K. un izbeidz 2015.gada 17.jūlija vienošanos. 

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, Dome konstatē, ka, iespējams 
pastāv privātpersonu civiltiesisks strīds par ceļa servitūta nodibināšanu. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
Grozīt Maiņas līguma projektu, izslēdzot no tā 8. un 10.punktu, nosūtīt Maiņas 
līguma projektu jaunā redakcijā Dz.R.J.. Uzaicināt Dz.R.J. uz Domi Maiņas 
līguma noslēgšanai. 
 
 
 
 

8/3. 
Par rakstu krājumu “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Izskatot Ievas Paulovičas ierosinājumu, konstatēts, ka sadarbībā ar 
Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un ar grāmatu apgādu „Zinātne” ir 
sagatavots un drukāšanai nodots zinātnisku rakstu krājums „Kultūrvēstures 
avoti un Mālpils novads”. Grāmatas izdošanai bija paredzēts finansējums 
pašvaldības budžetā, kā arī ir piesaistīts Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansējums tipogrāfijas izdevumiem. 

Rakstu krājuma sastādītāja ir Ieva Pauloviča, zinātniskais redaktors – 
Saulvedis Cimermanis (LZA), literārā redaktore – Ieva Jansone (apgāds 
“Zinātne”), mākslinieks– Andris Nikolājevs (apgāds “Zinātne”), maketētājs – 
Oskars Stalidzāns (apgāds “Zinātne”). Krājumam savus rakstus iesnieguši 22 
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autori, to vidū ir gan mālpilieši, gan arī pētnieki un vēsturnieki, kuru līdzšinējie 
pētījumi bijuši vairāk vai mazāk saistīti ar Mālpils novada kultūrvēstures 
jautājumiem. 

27. jūnijā rakstu krājuma makets tika nodots tipogrāfijai “Dardedze”, ar 
kuru noslēgts līgums par grāmatu saņemšanu laikā līdz 1.augustam. 
Paredzētā tirāža – 500 eksemplāri. 

Ir iecerēti divi rakstu krājuma atvēršanas svētki – 16. augustā pl. 16.00 LU 
Akadēmiskajā bibliotēkā un 19. augustā pl. 17.00 Mālpils novada bibliotēkā. 

Kopējie grāmatas sagatavošanas izdevumi sastāda 5701,00 EUR (bez 
reprezentācijas izdevumiem). Viena eksemplāra pašizmaksa – 11,40 EUR.  
 
Pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 
14.punktu, Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, 
L.Amerika, M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
1.1. Apstiprināt kārtību “Par rakstu krājuma “Kultūrvēstures avoti un Mālpils 
novads” realizēšanu un izmantošanu prezentācijai, dāvināšanai un publiskai 
lietošanai”. 
1.2. Noteikt rakstu krājuma pārdošanas cenu - 15.00 EUR (t.sk. PVN). 
1.3. Noteikt, ka grāmatu var iegādāties kultūras centra kasē un novada domes 
kasē, kā arī Rīgā, apgāda “Zinātne” grāmatu veikalā (noslēdzot atsevišķu 
sadarbības līgumu). 
 
2. Pamatojoties uz kārtību “Par rakstu krājuma “Kultūrvēstures avoti un 
Mālpils novads” realizēšanu un izmantošanu prezentācijai, dāvināšanai un 
publiskai lietošanai”, piešķirt grāmatu kā dāvinājumu sekojošām personām un 
iestādēm: 
 
Rakstu krājuma autoriem un sastādītājai, katram pa 2 (diviem) eksemplāriem: 

 
2.1. Ritvaram Ritumam 
2.2. Dzintrai Paeglei 
2.3. Mārai Grudulei 
2.4. Pēterim Vanagam 
2.5. Paulam Daijam 
2.6. Jānim Zilgalvim 
2.7. Ilzei Mārai Janelim 
2.8. Uģim Niedrem 
2.9. Līgai Lapai 
2.10. Mārai Vīksnai 
2.11. Ilvai Pūķei 
2.12. Indaram Lūkinam 
2.13. Līgai Blauai 
2.14. Jānim Krēsliņam senioram 
2.15. Ilgaram Grosvaldam 
2.16. Tālim Milleram 
2.17. Pēterim Korsakam 
2.18. Antai Bračai 
2.19. Jānim Poprockim 
2.20. Līgai Kreišmanei 
2.21. Mārai Ārentei 
2.22. Aleksandram Lielmežam 
2.23. Ojāram Spārītim 
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2.24. Saulvedim Cimermanim 
2.25. Ievai Paulovičai 

   
Mālpils novada izglītības iestādēm un bibliotēkām: 
 

2.26. Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” 
2.27. Mālpils novada vidusskolai un Skolas muzejam (kopā 2 eks.) 
2.28. Mālpils internātpamatskolai 
2.29. Mālpils Profesionālajai vidusskolai 
2.30. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai 
2.40. Mālpils novada bibliotēkai – 2 eks. 
2.41. Sidgundas bibliotēkai – 2 eks. 

 
Dažādām Latvijas iestādēm un to darbiniekiem par nozīmīgu sadarbību rakstu 
krājuma veidošanā:  
 

2.42. Mālpils kultūras centram un Edītei Priekulei (kopā 2 eks.) 
2.43. Grāmatu apgādam “Zinātne” (2 eks.) 
2.44. Latvijas Fotogrāfijas muzejam 
2.45. Latvijas Ķīmijas vēstures muzejam 
2.46. Latvijas Lauksaimniecības muzejam 
2.47. LNA Latvijas Valsts arhīvam 
2.48. LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvam, kā arī Guntai Mindei un Īrai 
Zaneribai (kopā 3 eks.) 
2.49. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (7 eks.) 
2.50. Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam 
2.51. Latvijas Okupācijas muzejam 
2.52. LU Akadēmiskajai bibliotēkai, kā arī Vitai Aišpurei, Ilgai Gūtmanei, 
Guntai Jaunmuktānei, Velgai Kincei, Ventai Kocerei, Dzintrai Markusei, 
Ingunai Mīlgrāvei, Kristīnei Plotniecei (kopā 9 eks.) 
2.53. LU Latvijas vēstures institūtam 
2.54. Latvijas Zinātņu akadēmijai (20 eks.) 
2.55. Mores kauju muzejam 
2.56. Rakstniecības un mūzikas muzejam 
2.57. Rundāles pils muzejam 
2.58. Turaidas muzejrezervātam 
2.59. Igaunijas Vēstures arhīvam (Igaunija) 
2.60. Herdera institūtam Mārburgā (Vācija) 
2.61. Mārburgas Attēlu arhīvam (Vācija) 
2.62. laikraksta “Latvijas Avīze” žurnālistam Andrim Bērziņam (par 
grāmatas recenzēšanu un popularizēšanu) 
2.63. laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” žurnālistam Voldemāram 
Hermanim (par grāmatas recenzēšanu un popularizēšanu) 
 

8/4. 
Par dalību rokoperas ”Lāčplēsis” iestudējumā un finansējuma 

piešķiršanu. 

Ziņo:S.Strausa 
 
2016.gada 11.jūlijā Domē saņemta producenta J.Millera vēstule par 

rokoperas “Lāčplēsis” iestudējumu, gatavojoties Latvijas simtgadei. Realizējot 
Latvijas Simtgades programmas moto “Es esmu Latvija”, VKKF iesniegtais un 
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atbalstītais projekts paredz šī iestudējuma realizēšanā iesaistīt visu Latvijas 
novadu pārstāvjus - ir iecerēts šī uzveduma kori veidot no labākajiem katra 
Latvijas novada koriem. J. Millers lūdz iekļaut šo pasākumu savas pilsētas un 
novada Latvijas Simtgades programmā, deleģējot vienu sava novada kori 
(priekšroka – jauniešu un jauktajiem koriem) dalībai šajā iestudējumā, 
vienlaikus atbalstot tā sagatavošanu dalībai un nokļūšanu pasākuma norises 
vietā, un līdzdarbojoties paša iestudējuma izveides līdzfinansēšanā. Kopējās 
pasākuma realizēšanas izmaksas sasniedz 220 000 EUR. 
  Organizatori lūdz rast iespēju piešķirt līdzfinansējumu šī projekta 
realizēšanai 2000,00 EUR apmērā (līdzfinansējums ir nepieciešams 2017. 
gadā, kad tiek veikta videoprojekciju filmēšana un izgatavošana un tiek 
izgatavoti koru nošu eksemplāri turpmākam koru mācību procesam). 

Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā Mālpils novads tiks integrēts 
pasākuma atbalstītāju vidū, kā arī Mālpils novadam tiks piešķirti 10 ielūgumi 
uz pasākumu un garantēta iespēja iegādāties (rezervēt) 100 biļetes uz 
pasākumu ar 30% atlaidi pirms biļešu iepriekšpārdošanas uzsākšanas, kas 
paredzēta jau 2016. gada 1. septembrī. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
1. Atbalstīt Mālpils novada kora piedalīšanos projekta realizācijā, sedzot 
transporta, degvielas, ēdināšanas izdevumus.  
2. Līdzfinansējumu projekta realizācijai nepiešķirt. 
 
 
 

8/5. 
Par atbalstu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 250 gadu jubilejas 

pasākumam. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada dome saņēmusi Mālpils evaņģēliski luteriskās draudzes 
iesniegumu ar lūgumu Mālpils novada domei iesaistīties Mālpils baznīcas 250 
gadu jubilejas pasākumā š.g. 6. un 7. augustā un sniegt atbalstu svētku 
organizēšanā. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
Piešķirt Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 250 gadu jubilejas svinībām 
300,00 EUR no atbalsta fonda līdzekļiem. 
 
 
 

8/6. 
Par 2015.gada publisko pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par 
budžetu un finanšu vadību” 14. panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par 
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pašvaldībām” 21., 72. pantu un 2010.gada 5. maija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.  
2. Mālpils novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu viena mēneša 
laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
publicēšanai mājas lapā www.varam.gov.lv.  
3. Mālpils novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata pilnu tekstu 
mēneša laikā pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas lapā 
www.malpils.lv.  
4. Mālpils novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot 
Mālpils novada bibliotēkai. 
 
 

8/7. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm”. 

Ziņo: S.Strausa 
 
   Pamatojoties uz nepieciešamību gādāt par pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī nodrošināt tūrisma iespēju 
popularizēšanu un saskaņā ar: 

  
  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kur noteikts, 
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā - ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un 
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanu; 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldības 
funkcijā (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu) ietilpstošu valsts pārvaldes 
uzdevumu - nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mālpils 
pašvaldības iedzīvotājiem un tūristiem, popularizējot aktīvas atpūtas dabā 
nozīmīgumu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā; 

Tūrisma likuma 8.pantā noteiktajā pašvaldības funkcijā (nodrošināt 
resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma 
iespēju popularizēšanu - nodrošināt tūrisma objektu iespējas tos izmantot 
tūrisma vajadzībām, piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu 
izveidošanā, finansēšanā un uzturēšanā; 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kur noteikts, ka no 
katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var 
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 
iekārtas likums; 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska 
persona var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes 
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 
Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus: 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai 
jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes 
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uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, 
resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus; 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par 
deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas 
noteikumus, 

un ņemot vērā, ka: 

biedrības „Mālpils zivīm”, cita starpā, darbības mērķis ir arī Tūrisma 
veicināšana Mālpils novadā, Vides objektu labiekārtošana, kā  arī bērnu un 
jauniešu izglītošana vides jautājumos; 

Biedrība ir realizējusi vairākus projektus („Tūrisma objektu 
informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā„ un „Pieejamības 
nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas 
objektiem”, kā arī „Dabas un tūrisma kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”); 

Pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība  ar Biedrību, kuras ietvaros 
Biedrība ir  jau  kvalitatīvi  veikusi  2014.gadā deleģētos uzdevumus: bērnu  
vasaras nometni „Asarītis” un  Tūrisma takas kopšanas un uzturēšanas 
darbus. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  

 
1. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”, 

reģ.Nr.40008107281, par pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanu saskaņā ar Pielikumu. (Deleģēšanas līguma projekts). 

2. Noteikt, ka Deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu. 
3. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu Mālpils novada 

pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas 
līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības 
izpilddirektoram. 
 

 
8/8. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 30. jūnijā (reģ. Nr.401) saņemts V.G., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par 
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, “dzēsts”, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 006 0123, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 
0123, kopplatība 0.60 ha, nomu, uz kuras atrodas viņam piederošs 
mājīpašums. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas 
personas zemes nomu,  

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.G., p.k. “dzēsts”, par pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0123, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0123, kopplatība 0.60 ha, 
nomu, uz kuras atrodas ēku būvju īpašums ar kadastra Nr. 8074 506 0004, 
par kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000557681. 
 
2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 
 
 

8/9. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: S Strausa 
 

2016.gada 26.jūlijā  Mālpils novada domē saņemts biedrības “Mālpils 
sporta klubs” iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes gabalu, uz kura ierīkota 
mototrase nekustamā īpašuma “Brāļu kapi”, Mālpils novads zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0407. 

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošos un piederošos nekustamos 
īpašumus, tika konstatēts, ka būtu lietderīgi veikt nekustamā īpašuma “Brāļu 
kapi”, Mālpils, Mālpils novads, sadali, atdalot zemes gabalus, uz kuriem 
ierīkoti sportam un atpūtas objekti - mototrase un dabas taka. 
Nekustamais īpašums “Brāļu kapi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
003 0407: 

1) sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0407, platību 4.60 ha, 

2) ir pašvaldībai piekrītošā zeme,  
3) tai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, 
4) atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas plānojumam, 

atļautie izmantošanas veidi ir - dabas apstādījumu teritorijas un 
publiskās apbūves teritorijas, 

5) noteiktais nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas 
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods 
– 0907), 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
Kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 11. panta otrās daļas 1. apakšpunktu, 
2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums” Pārejas 
noteikumu 5. punktu, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, 
 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente), vienam deputātam V. Mihelsonam, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties, NOLĒMA:  
 

1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Brāļu Kapi”, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 003 0407 sastāvošu no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0407, platību 4.60 ha. 

2.  Atdalīt zemes gabalu, uz kura ierīkota mototrase, ar aptuveno platību 
1.96 ha, (cik izrādīsies uzmērot dabā). 



11 
 

3.  Atdalītajam gabalam ar aptuveno platību 1.96 ha, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas (NĪLM kods - 0503). 

4. Atdalītajam gabalam ar aptuveno platību 1.96 ha,  piešķirt nosaukumu 
”Mototrase”, Mālpils novads 

5. Atdalīt zemes gabalu ar aptuveno platību 1.84 ha (cik izrādīsies 
uzmērot dabā). 

6. Atdalītajam gabalam ar aptuveno platību 1.84 ha, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas (NĪLM kods - 0503). 

7. Atdalītajam gabalam ar aptuveno platību 1.84 ha, piešķirt nosaukumu 
”Mergupes Krasti”, Mālpils novads. 

8. Paliekošā daļa saglabā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūve (NĪLM kods – 0907), 

9. Paliekošā daļa saglabā esošo nosaukumu “Brāļu kapi”, Mālpils 
novads. 

 
 
 

8/10. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
 

1. Mālpils novada domē 04.07.2016. no SIA “KVIST” saņemts 
iesniegums, reģ.Nr.408, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu, pamatojoties uz Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” punktu 2.2.6., 
iesniegumam pievienota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka saskaņā ar tās 
rīcībā esošo informāciju KVIST SIA (NMR 40103477031) 30.06.2016. 
reģistrēti 537 darba ņēmēji. Saskaņā ar LURSOFT datu bāzē esošo 
informāciju sabiedrības 2015.gada finanšu rādītājos uzrādītais darbinieku 
skaits ir 309 un VZD kadastra reģistrā reģistrētas sabiedrībai piederošas 
rūpnieciskās ražošanas ēkas. 
           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, kuru punkts 2.2.6. (22.12.2015. saistošo 
noteikumu Nr. 10 redakcijā)  nosaka sekojošo: nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas ir tiesības  saņemt juridiskām personām, kuru 
īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas veids -
kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un uz taksācijas gada 30.jūniju ir 
saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas attiecībā pret vidējo darba 
vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā. Minēto noteikumu punkts 3.1.1. 
nosaka, ka gadījumā, ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustamie 
īpašumi, tad atvieglojumu piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc 
pieprasītāja izvēles. 

Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 6.panta ceturtā daļa  nosaka, 
ka to nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, 
pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, 
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ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.15.07.2016. ar 
Nr.432 reģistrēts papildināts SIA KVIST iesniegums ar tam  pievienotu 
Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta 
piešķiršanai, kurā apliecināts, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos 
gados saņemtais de minimis atbalsts komercsabiedrībai vienas vienotas 
komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro. 

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

 
1.1. Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.6. ( 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 
redakcijā) un 3.1. nolēma: 
piešķirt 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA “KVIST” 
(NMR 40103477031) 50% apmērā par nekustamā īpašuma “ Rīta Laiko” zemi 
un ēkām, kopā 3587,96 EUR. 
 
 2. Mālpils novada domē saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2016.gadā no otrās grupas invalīdes M.K. 
par dzīvokļa īpašumu  adresē: “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152,    
06.07.2016. iesniegums ar reģ.Nr. 413.  Iesniegumā uzrādīts invalīda 
apliecības  Nr. 1212503,  derīguma termiņš no  03.05.2016. līdz 04.04.2021. 
un apliecināts, ka nekustamais īpašums   netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 

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.  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
2.1 Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1., piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 2016.gadā, sākot ar maija mēnesi 50% apmērā otrās grupas 
invalīdei M.K., personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas adrese: 
“dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, par dzīvokļa īpašumu adresē: 
“dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, un tam piekrītošo zemi. 
 

8/11. 
Par turpmāko rīcību ar īpašumu Lielvārdes šoseja 17. 

Ziņo: S.Strausa 
 

Ar 30.03.2016. sēdes lēmumu Nr. 3/9 dzīvojamās mājas Lielvārdes 
šoseja 17 apsaimniekotājam SIA “Norma K” uzdots līdz 2016. gada 1. jūlijam 
veikt dzīvojamās mājas īpašnieku viedokļu noskaidrošanu par turpmāko rīcību 
saistībā ar nekustamo īpašumu Lielvārdes šoseja 17. Ir saņemti trīs dzīvokļu 
īpašnieku iesniegumi par dzīvokļa dāvinājumu vai piekrišanu nojaukšanai. 
 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente, V.Mihelsons) NOLĒMA:  
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz domes augusta sēdi.  
 

8/12. 
Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
1. Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) saņemts atzinums par vairāku (16) 
nekustamo un kustamo īpašumu (turpmāk  - Īpašums) tirgus vērtību, ar mērķi 
veikt mantisko ieguldījumu pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitālā. 
Īpašuma apskati un novērtējumu 2016.gada 18.jūlijā veikusi SIA „Juridiskais 
birojs “Eksperts”’, reģistrācijas Nr. 40003537226, juridiskā adrese Rojas iela 
24, Rīga, LV  1016. Mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperts Guntars 
Pugejs un Arnis Podiņš atzinuši, ka Īpašuma kopējā tirgus vērtība ir 747 995,- 
EUR. 
2. Domē saņemts Biedrības “Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu 
Latvijas nacionālā asociācija”, reģ. Nr.44103053055, juridiskā adrese 1.maija 
iela 2, Limbaži, Limbažu novads, zvērināta tehniskā eksperta Guntara Ungura 
(apl. Nr. 10) 2016.gada 8.jūlija Novērtēšanas akts Nr. 6573, ar kuru atzīts, ka 
autogreidera CHENG GONG PY185A, reģistrācijas numurs T 7896 LT, 
2007.gada izlaidums, tirgus vērtība sastāda 24 200,- EUR (t.sk., PVN). 
3. Dome konstatē, ka ar Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 16/2 Par 
pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu traktora iegādei ar 
avansa maksājumu tik nolemts palielināt pašvaldības SIA „Norma K” 
pamatkapitālu par 55999,94 EUR traktora un sniega lāpstas iegādei līzingā 
saskaņā ar maksājumu grafiku. Dome konstatē, ka ar Domes kā pašvaldības 
SIA “Norma K” kapitāldaļu turētāja atbalstu ir pilnībā izmaksāts līzings par 
traktora Deutz-Fahr AGROTRON TTV 620 ( 22.07.2016. Pieņemšanas-
nodošanas akts Nr. 146009) un sniega lāpstas VAMA EA 2100 S 
(22.07.2016. Pieņemšanas – nodošanas akts 146009/1) iegādi. 

 
 Lai pašvaldības SIA “Norma K” varētu sekmēt savu saimniecisko 
darbību, būtu lietderīgi nodot tās īpašumā pašvaldības bilancē esošos 
pamatlīdzekļus, kurus uzņēmums izmanto savas saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai. Kopumā vērtība ir noteikta 16 īpašumiem, tādiem kā 
siltummezgli, siltumtrase, kanalizācijas notekūdeņu trase, artēziskie urbumi 
un zemes gabali ap tiem, sūkņu stacija, ūdenstornis, atdzelžošanas stacija, 
rezervuārs, kompresors attīrīšanas iekārtām. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī, lai izpildītu Domes 2013.gada 
23.oktobra lēmumu Nr. 16/2, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā 
arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;  
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saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 
daļas 4.punktu – publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 
atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, un 40.panta pirmo daļu – 
lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu esošas 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcija; 

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 62.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, 
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla 
palielināšanas vai samazināšanas noteikumi; 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 
kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu 
jaunu daļu; 

saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumu saturu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 
2.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.panta pirmo daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 
63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma  153.pantu, 196.pantu, 
197.pantu un 198.pantu, kā arī ņemot vērā mantiskā ieguldījuma sertificēta 
vērtētāja SIA „Juridiskais birojs “Eksperts”’ 2016.gada 18.jūlijā izsniegto 
atzinumu un Biedrības “Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu 
Latvijas nacionālā asociācija” 2016.gada 8.jūlijā izsniegto Novērtēšanas aktu 
Nr. 6573 par autogreidera novērtējumu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V.Mihelsons, S.Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
1.1. Atsavināt Mālpils novada domei piederošo īpašumu:  

1.1.1. Siltummezglus, kopā 35 vienības; 
1.1.2. Siltumtrases ar kopējo garumu 2607,82 m; 
1.1.3. Kanalizācijas notekūdeņu trasi, ar kopējo garumu 2500 m; 
1.1.4. Artēzisko urbumu, dziļums 160 m, Kroņu ielā 10, Sidgundā, 
Mālpils novadā; 
1.1.5. Artēzisko urbumu, dziļums 179 m, Kroņu ielā 10, Sidgundā, 
Mālpils novadā; 
1.1.6. Artēzisko urbumu, dziļums 200 m, Zvaigžņu ielā 6, Sidgundā, 
Mālpils nov.; 
1.1.7. Artēzisko urbumu, dziļums 150 m, “Kalnārēs”, Mālpils nov.; 
1.1.8. Artēzisko urbumu, dziļums 195 m, Dzirnavu ielā 1, Mālpils nov.; 
1.1.9. Artēzisko urbumu, dziļums 200 m, Dzirnavu ielā 1, Mālpils nov.; 
1.1.10. Zemes gabalu ar platību 0,2949 ha, Kroņu ielā 10, Sidgundā, 
Mālpils nov.; 
1.1.11. Zemes gabalu ar platību 0,033 ha, Zvaigžņu ielā 6, Sidgundā, 
Mālpils nov.; 
1.1.12. Sūkņu staciju, Kroņu iela 10, Sidgundā, Mālpils nov.; 
1.1.13. Ūdenstorni, Zvaigžņu ielā 6, Sidgundā, Mālpils nov.; 
1.1.14. Atdzelžošanas staciju, “Kalnāres”, Mālpils nov.; 
1.1.15. Rezervuāru, “Dzirnavas”, Sidgunda, Mālpils nov.; 
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1.1.16. Kompresoru attīrīšanas iekārtām, “Dzirnavas”, Mālpils nov., 
EUR 747 995,- (septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit pieci euro) vērtībā, visu īpašumu ieguldot pašvaldības SIA 
„Norma K” pamatkapitālā. 
1.2. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 747 995,- 

(septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci 
euro), Mālpils novada domei izdarot mantisko ieguldījumu pamatkapitālā 
un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 
 

2.1. Atsavināt Mālpils novada domei piederošo īpašumu – autogreideri 
CHENG GONG PY185A, reģistrācijas numurs T 7896 LT, 2007.gada 
izlaidums, EUR 20 000,- (divdesmit tūkstoši euro) vērtībā, ieguldot to 
pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālā. 
2.2. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 20 000,- 
(divdesmit tūkstoši euro), Mālpils novada domei izdarot mantisko ieguldījumu 
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 
 
3.1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 56 000,- 
(piecdesmit seši tūkstoši euro), Mālpils novada domei izdarot naudas 
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 
3.2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanai 
EUR 0,06 apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas „pārējie izdevumi”. 
 
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu EUR 1 988 368,- 
(viens miljons deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit 
astoņi euro) apmērā, kas sadalīts 1 988 368 daļās. 
5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus (Pielikums Nr.1) 
6. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un 
2.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 

„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 988 368,- (viens miljons deviņi 
simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro) apmērā. 

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1 988 368 (viens miljons deviņi 
simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņās) daļās. Katras 
daļas vērtība ir viens euro.” 
7. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju (Pielikums 
Nr. 2). 
8. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 
personas kods 290971 – 12307, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” 
pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā. 
9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt 
pieteikuma par pamatkapitāla denomināciju un palielināšanu, kā arī Statūtu 
jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra reģistrēšanu komercreģistra iestādē 
līdz 2016.gada 31.augustam. 
10. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2016.gada 
septembra Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 
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8/13. 
Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014. 
gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Par ielu tirdzniecību un 

nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā"” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
 
Mālpils novada domē saņemti vairākkārtīgi iedzīvotāju ierosinājumi, ka 
nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās būtu jāsamazina fiziskām 
personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem 
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V.Mihelsons, S.Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Par ielu tirdzniecību un 
nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā"”. 
 
 

8/14. 
Par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju darba algu 

Ziņo: S.Strausa 
 
 
Mālpils novada dome ir saņēmusi Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības 12.07.2016. vēstuli Nr. 68, kurā aicina pašvaldību rast iespēju 
palielināt visu vecumposmu pirmsskolas skolotāju amata likmi līdz 620,00 eiro 
par 40 darba stundām nedēļā jau no šī gada 1.septembra. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V.Mihelsons, S.Strausa, 
L.Amerika, M. Ārente,), NOLEMJ: 
 
Jautājumu skatīt augusta sēdē kopā ar vispārējo situāciju izglītības sistēmā. 
 

 
8/15. 

Par nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.  

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada dome ir saņēmusi Kultūras un izglītības fonda „Upe” 
(turpmāk – fonds) uzaicinājumu atbalstīt Mālpils novada pašvaldības bērnu ar 
īpašām vajadzībām dalību fonda organizētajā vasaras nometnē. 

Nometne notiks no 2016.gada 7.augusta līdz 13.augustam viesu namā 
“Vecmuiža”, Tūjā, Lielupes pagastā. 

Nometne paredzēta bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
vecumā no 7 līdz 25 gadiem, kuriem, balstoties uz veselības pārbaužu 
rezultātiem, būtu nepieciešama dalība nometnē. Katru gadu ir programma, 
kur viņi var radoši izpausties radošajās darbnīcās, gan gleznošana, gan 
keramika, filmu veidošana video darbnīcā, un daudz ko citu. 

Pēc rīkotāju informācijas, lai segtu dzīvošanas, ēdināšanas izmaksas 
un darbinieku algas, viena bērna dalība 7 dienu nometnē izmaksā 175,00 eiro 
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Mālpils novada pašvaldība būtu gatava līdzfinansēt uzturēšanos šajā 
nometnē bērniem ar invaliditāti 50% apmērā, t.i., 87,50 EUR par nometni 
segtu no pašvaldības budžeta, atlikušo daļu jāsamaksā bērna vecākiem. 

Mālpils mājaslapā publicēta informācija par nometni un aicinājums  
vecākiem izvērtēt šo iespēju un līdz 2016.gada 25.jūlijam Mālpils novada 
domē iesniegt iesniegumu ar lūgumu daļēji finansēt bērna uzturēšanos 
Kultūras un izglītības fonda „Upe” organizētajā nometnē. 13.07.2016. 
saņemts viens iesniegums par dalību nometnē – no A.V., deklarētā adrese 
“dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads.  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novada iedzīvotājas A.V. dalību nometnē, sedzot nometnes 
dalības maksu 50% apmērā – t.i. 87,50 EUR apmērā no atbalsta fonda 
līdzekļiem. 
 
 
 
 

8/16. 
Par piedalīšanos ES fondu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.  

Ziņo: S.Strausa 
 

Veselības ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir 
izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu SAM 9.2.4.2. pasākumā, kura 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem. 

Mērķa grupa – visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un 
maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, 
kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 
Mālpils novada pašvaldība - Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece. 
No ES fondiem Mālpilij pieejamais finansējums šī pasākuma īstenošanai – 
43 694,00 EUR + 15% pašvaldības līdzfinansējums, kas paredzēts projektu 
īstenošanai uz trim gadiem (līdz 2019. gadam).  
Atbalstāmās darbības: 

1) 34.1.Projekta vadības nodrošināšana (personāla atlīdzība ne vairāk 
kā 5%) 

2) 34.2.Projekta īstenošanas nodrošināšana (personāla atlīdzība ne 
vairāk kā 2%) 

3) 34.3.Slimību profilakses pasākumi (ārstniecības personu 
konsultācijas, izmaksas par veselības parametru paškontroles 
ierīcēm un to darbības nodrošināšanu (ne vairāk kā 10%), 
transporta izmaksas, speciālā personāla izmaksas (ergoterapeits, 
surdotulks, sociālais pedagogs utt.) 

4) 34.4.Veselības veicināšanas pasākumi (vismaz 80% - veselības 
veicināšanas pasākumi, inventāra izmaksas (ne vairāk kā 10%), 
transporta izmaksas, speciālā personāla piesaistes izmaksas) 

5) 34.5. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. 
 

Mālpils novada pašvaldības mērķa grupa šajā projektā būtu Mālpils 
novada ģimenes ar bērniem, kuriem paredzēts noorganizēt noteiktus 
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pasākumus ne tikai trīs gadu garumā, kad varēs izmantot projekta 
finansējumu, bet arī pēc tam, paredzot nepieciešamo finansējumu 
pašvaldības budžetā. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente), NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties CFLA izsludinātajā projektu konkursā un uzdot 
izpildinstitūcijai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu līdz š.g. 22. 
augustam. 

2. Organizēt ārkārtas sēdi par konkrētu finansējumu, kad precīzi būs 
zināmas aktivitātes. 
 

8/17. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikācijas 

saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 

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 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente), NOLEMJ: 
 
Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” skolas 
pedagogu  pārtarifikācijas sarakstu (pielikumā). 
 
 

8/18. 
 Par riteņtraktora – ekskavatora finansēšanu SIA “Norma K” ceļu 

dienesta vajadzībām. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
2016.gada 25. maijā Mālpils novada dome sēdē Nr. 5 deva atļauju 
pašvaldības SIA „Norma K” (turpmāk PSIA „ Norma K”) iegādāties līzingā 
traktortehniku (universālais ekskavators) ceļu dienesta vajadzībām, 
nepārsniedzot 40 000 EUR. 

2016.gada 5. jūlijā PSIA „Norma K” izsludināja iepirkuma procedūru 
par riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādi saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju PSIA „Norma K” ceļu dienesta vajadzībām. 

2016.gada 21.jūlijā iepirkuma procedūra noslēdzās. Pēc dokumentu 
pārbaudes un no pretendenta saņemtās izziņas par nodokļu parādu 
neesamību, 27.jūlijā PSIA „Norma K” iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu 
par riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādi ar  uzņēmumu „Būvtehnikas 
serviss”, reģ. nr. 40003758200 par kopējo summu 48378,00 Euro (ietverot 
PVN), 39982,00 Euro (neietverot PVN) 

Lai izpildītu domes lēmumu, ir iespējams sekojošs finansēšanas 
modelis: novada dome kā kapitāldaļu turētājs pieņem lēmumu palielināt PSIA 
„Norma K” pamatkapitālu par 39959.51  Euro, maksājumus veicot pa daļām – 
ik mēnesi ieskaitot šim mērķim noteiktu naudas summu. PSIA „Norma K” 
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grāmatvedībā šīs mēneša maksas uzkrājas kontā „Rezerves pašu akcijām un 
daļām”. Kad šīs rezerves ir sasniegušas attiecīgo lēmumā noteikto summu, 
tiek sniegti dokumenti Uzņēmumu reģistram par pamatkapitāla palielināšanu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, PSIA „Norma K” lūdz Mālpils novada 
domi palielināt PSIA „Norma K” pamatkapitālu par 39 959.51 Euro  
riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādei līzingā un lūdz paredzēt 
sekojošu maksājumu grafiku: 

 2016. gada augustā – 7697.91 EUR 

 2016. gada septembrī – 904.83 EUR 

 sākot ar 2016. gada oktobri turpmākos 35 mēnešus, tas ir, līdz 
2019. gada augustam – 895.91 EUR; 

Līzinga noformēšanas, traktortehnikas novērtēšanas izdevumus un 
tehnikas apdrošināšanu PSIA „ Norma K” sedz no saviem līdzekļiem. 

Dome, balsojot ar 5 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, 
V.Mihelsons,  M. Ārente), NOLĒMA: 
 
1. Palielināt PSIA „Norma K” pamatkapitālu par 39 959.51 Euro riteņtraktora 
iekrāvēja – ekskavatora iegādei līzingā paredzot sekojošu maksājumu grafiku 
(pielikumā): 
 
 

Maksājuma 
termiņš 

Mālpils novada domes 
līdzfinansējums 

30.08.2016 7697,91 

30.09.2016 904,83 

30.10.2016 895,91 

30.11.2016 895,91 

30.12.2016 895,91 

30.01.2017 895,91 

28.02.2017 895,91 

30.03.2017 895,91 

30.04.2017 895,91 

30.05.2017 895,91 

30.06.2017 895,91 

30.07.2017 895,91 

30.08.2017 895,91 

30.09.2017 895,91 

30.10.2017 895,91 

30.11.2017 895,91 

30.12.2017 895,91 

30.01.2018 895,91 

28.02.2018 895,91 

30.03.2018 895,91 

30.04.2018 895,91 

30.05.2018 895,91 

30.06.2018 895,91 

30.07.2018 895,91 
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30.08.2018 895,91 

30.09.2018 895,91 

30.10.2018 895,91 

30.11.2018 895,91 

30.12.2018 895,91 

30.01.2019 895,91 

28.02.2019 895,91 

30.03.2019 895,91 

30.04.2019 895,91 

30.05.2019 895,91 

30.06.2019 895,91 

30.07.2019 895,91 

30.08.2019 895,91 

 
39959,51 

 
2. Līdzekļus pamatkapitāla palielinājumam paredzēt no ikgadējām Valsts 
mērķdotācijām pašvaldību autoceļu programmai un pamatbudžeta. 
 
 

8/19. 
 Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

Ziņo: S. Strausa  
 

2016.gada 26.jūlijā novada domē saņemts biedrības „Mālpils sporta 
klubs” iesniegums, kurā lūgts pagarināt Vienošanos par zemes gabala 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ar platību 1.96 ha, kas ir daļa  no 
nekustamā īpašuma “Brāļu Kapi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0407 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0407. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:  
 
nekustamā īpašuma “Brāļu Kapi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 

003 0407 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0407, kopējā 
platība ir 4.60 ha, kadastrālā vērtība - 3220 EUR. 

uz zemes gabala ierīkotā mototrase un apkārtējā teritorija tiek uzturēti 
atbilstošā stāvoklī, 

biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 8.14-4/62737  
2010. gadā piešķirts sabiedriskā labuma biedrības statuss. 

2012. gada 22. jūnijā noslēgtās Vienošanās par zemes vienību 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā darbības termiņš beidzies 2015. gada 22. 
jūnijā. 

 Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5 panta 5 daļu publiskas personas mantu 
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

   
 Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 41 punktu un piekto daļu, 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, 
M.Ārente), vienam deputātam V. Mihelsonam, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties, NOLĒMA:  
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Ar 2016. gada 1.augustu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
biedrībai “Mālpils sporta klubs”, reģ.Nr. 40008149425 zemes gabalu ar platību 
1.96 ha, kas ir daļa no nekustamā īpašuma “Brāļu kapi”, kadastra Nr. 8074 
003 0407 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0407, līdz 
2021.gada 31. jūlijam. 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētāja vietn.     S. Strausa  
 
Protokoliste:  
lietvede        L. Graudiņa 
 
 
02.08.2016. 


