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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.12 
 

Mālpils novada Mālpilī      28.09.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.15.30 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma sadali. 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
4. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu. 
5. Par asenizācijas mucas tarifa noteikšanu. 
6. Par  telpu  iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu  SIA „Norma K”. 
7. Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma saskaņošanu. 
8. Par gatavību apkures sezonai. 
9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
10. Par profesionālās izglītības programmas saskaņošanu. 
11. Par interešu izglītības pulciņu izdevumu finansēšanu. 
12. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finansēšanu. 
13. Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts 

piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, 
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu. 

14. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un 
apstiprināšanu. 

15. Par naudas balvas piešķiršanu M. L. 
16. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada domes 

29.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2016. gadam”” apstiprināšanu. 

17. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Māra 
Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola; 
Finansiste Daina Sila; 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule; 
PSIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Nodokļu administratore - iedzīvotāju reģistratore Mārīte Nīgrande; 
Mālpils novada vidusskolas direktore Lilita Jomerte; 
1. jautājuma izskatīšanā piedalās S.M. 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ; 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ; 
Andris Apsītis – pamatdarba dēļ; 
Leontina Amerika – personisku apstākļu dēļ. 
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12/1. 

Par dāvinājuma pieņemšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 8. septembrī ar reģ. Nr.504 saņemts 
SIA “ZNZ Group”, reģ. Nr. 40103968457, valdes locekļa R.A. iesniegums ar 
piedāvājumu dāvināt pašvaldībai zemes gabalu, kurš funkcionāli 
nepieciešams pašvaldībai piederošās būves (šķūnis) “Ceri”, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0149 002, uzturēšanai. Zemes gabalu nepieciešams 
atdalīt no SIA “ZNZ Group” piederošā nekustamā īpašuma “Punduri”, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149.  

 
Būves raksturojums: 
 
- Adrese: “Ceri”, Mālpils nov., LV-2152, 
- būvju īpašuma kadastra  Nr.8074 503 0026, 
- īpašuma tiesības nostiprinātas Mālpils zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.100000530992, 
- būves kadastra apzīmējums 8074 003 0149 002, 
- kopējā platība 938.3m2, 
- kadastrālā vērtība 5029 EUR. 
- būves galvenais lietošanas veids  - Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas 
(BLM kods 1271), 
 
Šķūnis “Ceri”, Mālpils novads, atrodas uz SIA “ZNZ Group” piederošā 
nekustamā īpašuma “Punduri”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0148, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0149, kopplatību 22.70 
ha,  zemes, kuras kadastrālā vērtība ir 14150 EUR. 
 
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, kurš paredz, ka 

dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Pieņemt dāvinājumā zemes gabalu ar aptuveno platību 0.4 ha (cik 

izrādīsies, uzmērot dabā), uz kura atrodas pašvaldībai piederošais būvju 
īpašums “Ceri”, Mālpils novads. 

2.  Uzdot izpildinstitūcijai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei. 

 

 

12/2. 
Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2016. gada 14. septembrī (Reģ. Nr.518) saņemts 
A.K., p.k. “dzēsts”, pilnvarotās personas SIA “Erica LV”, reģ. Nr. 
50103806161, valdes locekļa K.G. iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo 
īpašumu “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0396, ar kopējo 
platību 7.80 ha, sastāvošu no trīs  zemes vienībām, atdalot zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0266, platību 4.20 ha, piešķirot  
jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads, nosakot 
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zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. 

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

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1.1.Piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads, īpašumam, sastāvošam no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0266, platību 4.20 ha, kura 
atdalīta no nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads. 
1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0266, platību 4.20 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 21. septembrī (Reģ. Nr.536) saņemts 
T.T., p.k. “dzēsts”, pilnvarotās personas SIA “Erica LV”, reģ. Nr. 
50103806161, valdes locekļa K.G. iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo 
īpašumu “dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0282, ar kopējo 
platību 11.40 ha, sastāvošu no divām zemes vienībām, atdalot zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0216, platību 3.40 ha, piešķirot  
jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu “dzēsts”, Mālpils novads, nosakot 
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
2.1 Piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads, īpašumam, sastāvošam 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0216, platību 3.40 ha, 
kura atdalīta no nekustamā īpašuma “dzēsts”. Mālpils novads. 
2.2. zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 8074 001 0216, platību 3.40 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
 
3.Izvērtējot pašvaldībai piekrītošos un piederošos nekustamos īpašumus, tika 
konstatēts, ka būtu lietderīgi veikt nekustamā īpašuma “Sidgundas svari-
Mieriņi - Kotkalns”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0273, sadali, 
atdalot zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0273, platību 0.54 
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ha, uz kuras atrodas pašvaldības ceļa C-22 Sidgundas svari-Mieriņi- Kotkalns 
posms. 
 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 
daļas 7. un 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17. punkta sesto daļu un 30. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. 
panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
3.1. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0273, platību 
0.54 ha. 
3.2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 005 0273, platību 0.54 ha, piešķirt nosaukumu Ceļš C-23 Kotkalni- 
Tērces, Mālpils novads, 
3.3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0273, platību 
0.54 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 
kods-1101). 
3.4. Nodalītajam ceļa posmam piešķirt numuru C-23, un nosaukumu 
Kotkalni- Tērces. 
3.5. Mainīt nekustamā īpašuma, kad Nr. 8074 005 0273, sastāvoša no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0294, platību 2.95 ha, nosaukumu 
Sidgundas svari – Mieriņi – Kotkalns, Mālpils novads uz Ceļš C-22  Ozolāji – 
Mieriņi, Mālpils novads. 
3.6. Pašvaldības ceļam C-22  mainīt nosaukumu no Sidgundas svari – Mieriņi 
- Kotkalns uz Ozolāji – Mieriņi. 

 
 

12/3. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs  
 

1. Mālpils novada domē 2016. gada 8. septembrī (reģ. Nr.460) saņemts I.K., 
p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0259, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 

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” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
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003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0259, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 

1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 

2. Mālpils novada domē 2016. gada  28. septembrī (reģ. Nr.550) saņemts 
I.K., p.k. “dzēsts”, iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0250, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0250, nomu mazdārziņa ierīkošanai. 

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” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.K. par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi”, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 
003 0250, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0250, daļas nomu 
mazdārziņa ierīkošanai. 

2.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 

 

12/4. 
Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: V. Cērpam, M. Ārentei 

 
2016. gada 5. septembrī domē saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstule 
(reģ.Nr.701), kurā piedāvā pārņemt Mālpils novada pašvaldības īpašumā 
nekustamajā īpašumā „ Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo neizīrēto valsts 
dzīvokļa īpašumu Nr. 4 un pieņemt lēmumu par minēto valsts dzīvokļa 
īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.  
 
2016. gada 20. septembrī novada domes objektu apsekošanas komisija 
apsekoja nekustamā īpašuma „Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts 
dzīvokļu īpašumu Nr. 4.  
 
Komisija konstatēja: „dzīvoklī Nr. 4 ir iespējams izveidot 2 atsevišķus 
dzīvokļus, nepieciešams izveidot apkuri, nomainīt logus, veikt kosmētisko 
remontu un izbūvēt katram dzīvoklim malkas  novietni”. 
 
Komisijas slēdziens ir: „ieteikt domei pārņemt dzīvojamās mājas „Parka 
Gravas”, Mālpils novads, neizīrēto dzīvokļa īpašumu Nr.4 pašvaldības 
īpašumā”. 

 
Dome konstatē, ka likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā ir 
noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā  9.punktā ir noteikta 
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pašvaldības autonomā funkcija - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. Ievērojot to, ka Mālpils pašvaldībai iepriekš pieminētās 
funkcijas realizēšanai nav brīvu izīrējamo platību, un pašvaldības dzīvojamo 
telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā ir reģistrētas 18 ģimenes, tad ir 
nepieciešams veikt pasākumus papildus dzīvojamās platības iegādei. Dome 
atzīst, ka būtu lietderīgi pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamajā īpašumā 
„Parka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 4. 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo neizīrēto dzīvokļa īpašumu 
Nr. 4 „Parka Gravās”, Mālpils novadā. 

 
 

12/5. 
Par asenizācijas mucas tarifa noteikšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada domē saņemts pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekļa  
V. Cērpa ierosinājums apstiprināt asenizācijas darbu veikšanas tarifu Mālpils 
novadā. Izskatot sagatavoto tarifa projektu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Noteikt asenizācijas darbu veikšanas tarifu:  
 
1. Asenizācijas muca = 14.95 Euro/1 muca, neieskaitot PVN. 
2. Par katru nobraukto kilometru maršrutā garāža – klients – attīrīšanas 
iekārtas – garāža = 0,85 Euro/km, neieskaitot PVN. 
3. Ārpus noteiktā darba laika darba dienās (8.oo – 17.oo) un sestdienās, 
svētdienās, svētku dienās tarifam piemērot koeficentu 1.5. 

 
 

12/6. 
Par  telpu  iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu  SIA „Norma K”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot SIA „Norma K”  21.09.2016. iesniegumu par telpu iznomāšanu, 
Mālpils novada dome, konstatē: 

ka starp Mālpils novada domi un  pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
„Norma K” ir  noslēgti nomas līgumi par trīs telpu iznomāšanu SIA „Norma K” 
administratīvo funkciju nodrošināšanai. Nomas līgumu termiņš beidzas 
2016.gada 1.oktobrī. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
punktu 4.10 un 3.nodaļu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas  14.punkta a) apakšpunktu, 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
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1. Iznomāt pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Mālpils domes 
administratīvās ēkas 3.stāvā, kabineti Nr.307 un  308, ar kopējo platību 
23,05m2.,  kabineti 309, (30.94 m2) un  310 (30.94 m2)., kas atrodas Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī, kadastra 8074003329001,  SIA „Norma K”, līdz 2026. gada  
30.septembrim. 
2. Noteikt nomas maksu -  1,18 EUR/ m2  mēnesī, plus pievienotās vērtības 
nodoklis. 
3. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu. 

 
 

12/7. 
Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot sagatavoto pašvaldības SIA ”Norma K” atlīdzības nolikuma projektu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Saskaņot pašvaldības SIA ”Norma K” atlīdzības nolikumu. (Lieta Nr. 3-03.1) 
 

 
12/8. 

Par gatavību apkures sezonai. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: V. Cērpam, S. Strausai 
 

PSIA “Norma K”, vasaras periodā veicot dažādus remontdarbus 
centrālajā katlu mājā, ir sagatavojusies 2016./2017. g. apkures sezonai. 

Ir veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai katlu mājas rekonstrukcijas I 
kārta, kurā paredzēts uzstādīt jaunu 1.5 MW šķeldas apkures katlu noritētu 
veiksmīgi, un katla uzstādīšana nekādā veidā netraucētu siltuma ražošanai.  

Ir izveidots šķeldas uzkrājums 2200 berm3 apmērā, lai novērstu 
jebkādas problēmas ar šķeldas piegādi. 

Veikti pakalpojumi privātajām un juridiskajām personām – 
siltumskaitītāju kārtējā verifikācija. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Pieņemt zināšanai pašvaldības SIA “Norma K” sniegto informāciju. 

 
 
 

12/9. 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežam 
Tiek dots vārds: S. Mazitānei, M. Nīgrandei 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 29.augustā saņemts S.M. 
iesniegums, reģ.Nr.491/3-18,  ar lūgumu anulēt ziņas par  J.B.  deklarēto 
dzīvesvietu  viņai piederošā  īpašumā  adresē:  “dzēsts”, Mālpils novads,  
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ņemot vērā, ka   Deklarācijas pamats bija laulība ar Z.B., kura 2013.gada 
11.februārī mira, un tiesiskais pamats ir zudis. 

S.M. un J.B. rakstiski informēti par plānoto iesnieguma izskatīšanas 
laiku sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 
21.septembrī un novada domes sēdē š.g. 28.septembrī. Personas aicinātas 
piedalīties sēdēs. Papildus J.B. lūgts sniegt paskaidrojumus, uzrādīt un 
iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko 
pamatu viņa dzīvesvietas deklarēšanai adresē: “dzēsts”, Mālpils novads.  

 Izvērtējot Mālpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītos apstākļus, tika konstatēts sekojošais. Saskaņā ar “Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma”, kurš stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā, J.B. deklarējis 
savu dzīvesvietu adresē: ”dzēsts”, Mālpils novads, 2008.gada 22.septembrī, 
norādot tiesisko pamatu – laulība ar Z.B., kuras deklarētā dzīvesvieta iepriekš 
minētajā adresē reģistrēta no 1997.gada 8.janvāra. Vienlaicīgi J.B. 
Deklarācijā uzrādīta papildus adrese: “dzēsts”. 

Uz sēdi 21. septembrī ir ieradies J. B. un 28.septembrī S. M., abas puses 
izsaka savu viedokli. 

Dome konstatē, ka pastāv strīds starp nekustamā īpašuma īpašnieku 
un nekustamajā īpašumā dzīvojošu personu par tiesībām dzīvot nekustamajā 
īpašumā, un šāds strīds risināms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Pašvaldības kompetencē ir attiecību izvērtēšana vienīgi no spēkā esības 
viedokļa, bet ne izvērtēt to civiltiesisko darījumu tiesiskumu, uz kuru pamata 
persona ir ieguvusi nekustamā īpašuma lietošanas tiesības.  Ja nav darījumu 
dalībnieku vienošanās par konkrētā līguma spēkā neesību vai spēkā stājies 
jurisdikcijas tiesas spriedums, ar kuru līgums atzīts par spēkā neesošu,  
pašvaldība pati nevar izdarīt secinājumu par līguma spēkā esību un uz 
izdarīto secinājumu pamata pieņemt lēmumu par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu.  

 

Ņemot vērā ar lietu saistītos apstākļus, Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”  
(V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Atteikt anulēt ziņas par  J.B., personas kods “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “dzēsts”. 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā.  

 
12/10. 

Par profesionālās izglītības programmas saskaņošanu. 

Ziņo: A. Sārna 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
20.09.2016. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 

iesniegums (reģ.Nr.527) par profesionālās vidējās izglītības programmas 
“Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas kods 33811021) saskaņošanu, kas 
saskaņā ar grozījumiem 2000.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumos 
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Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un 
valsts arodizglītības standartu” izteikta jaunā redakcijā. 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 25. panta otro daļu un 
uz 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 
3.4.apakšpunktu,  

Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Ēdināšanas 
pakalpojumi” (izglītības programmas kods 35811021), kvalifikācija – 
ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
īstenošanas ilgums 4 gadi. 

 
12/11. 

Par interešu izglītības pulciņu izdevumu finansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 12.09.2016. reģistrēts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.1-17/29 (reģ.Nr.510) par 
atvērto interešu izglītības pulciņu darba organizēšanas izmaksu daļēju 
segšanu, atbilstoši Mālpils novada vidusskolas skolēnu skaitam, kuri apmeklē 
Mālpils Profesionālās vidusskolas  interešu izglītības pulciņus. Interešu 
izglītības programmu ”Mājsaimniecība” un  “Viesu apkalpošana” izmaksas 
vienam audzēknim mācību līdzekļu iegādei un higiēnas normu ievērošanas 
nodrošināšanai nodarbību organizēšanas un norises procesā sastāda 
aptuveni 0,80 EUR par vienas nodarbības (4,2stundas) organizēšanu. 

 2015./2016.mācību gadā interešu izglītības programmu 
”Mājsaimniecība” apguva 13 skolēni no Mālpils novada vidusskolas un 
interešu izglītības programmu “Viesu apkalpošana” apguva 12 skolēni no 
Mālpils novada vidusskolas. Lai segtu atvērto interešu izglītības pulciņu 
norisei izlietoto finansējuma daļu par Mālpils novada vidusskolas skolēnu 
apmācību 2015./2016.mācību gadā, nepieciešams finansējums 255.00 EUR 
apmērā.  

Pamatojoties uz 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 
“Interešu izglītības finansēšanas kārtība” 2.punktu,  

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

1. Piešķirt Mālpils Profesionālajai vidusskolai papildus finansējumu 
255.00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem par izlietotajiem 
mācību līdzekļiem atvērto interešu izglītības programmu 
“Mājsaimniecība” un “Viesu apkalpošana” īstenošanā 
2015./2016.mācību gadā. 

2. Paredzēt finasējumu no atbalsta fonda līdzekļiem interešu izglītības 
programmu “Mājsaimniecība” un “Viesu apkalpošana” īstenošanai 
2016./2017.mācību gadā, nosakot finansējumu  līdz 0,80 EUR par 
vienu nodarbību (4,2stundas), izmaksas aprēķinot atbilstoši Mālpils 
novada vidusskolas skolēnu skaitam, kuri apgūst interešu izglītības 
programmas “Mājsaimniecība” un “Viesu apkalpošana”. 
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12/12. 

Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finansēšanu. 

Ziņo: A. Sārna 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
Mālpils novada domē saņemti Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
iesniegumi (reģ.Nr.519/reģ.Nr.528) par interešu izglītības programmu 
“Tautiskās dejas” (5,25stundas/nedēļā) un “Koncertmeistars” (4,9 
stundas/nedēļā) saskaņošanu un finansēšanu. 
  Pamatojoties uz 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu 
Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas interešu izglītības programmas 
“Tautiskās dejas“ un “Koncertmeistars”. 
2. Nodrošināt finansējumu oktobra - decembra mēnešiem interešu izglītības 
programmu “Tautiskās dejas” un  “Koncertmeistars” interešu izglītības 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām.  

 
 
 

12/13. 
Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts 

piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, 
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Sārna 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Saskaņā ar Mālpils novada domes 2016.gada 31.augusta sēdes 

lēmumu Nr.10/15 ir izstrādāti noteikumi “Kārtība, kādā Mālpils novada 
pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības, vispārējās  vidējās izglītības 
un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 3.punktu un 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.,9.,35.punktu,  

 
 

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

1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība 
sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma, vispārējās pamatizglītības, vispārējās  vidējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils novada  domes 2014.gada 
27.augustā apstiprinātos noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība 
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sadala valsts budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās  
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” (lēmums Nr.10/16). 

 
12/14. 

Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un 
apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Sārna  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
 

Mālpils novada domē izglītības iestāžu vadītāji iesnieguši pedagogu 

tarifikācijas uz 2016.gada 1.septembri. Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

12.punktu, 

Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju un 

pārtarifikāciju (pielikumā); 

2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

3. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 

4. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

5. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 

6. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 

7. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

vadītāja tarifikāciju (pielikumā); 

8. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā); 

9. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas direktora tarifikāciju (pielikumā). 

10. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā). 

 
 

12/15. 
Par naudas balvas piešķiršanu M. L. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
2016.gada 25. oktobrī Mālpils novada iedzīvotāja M.L. svinēs 101 gadu 
dzīves jubileju. Novada teritorijā dzīvo 2 iedzīvotājas, kuras ir sasniegušas 
vairāk kā 100 gadu vecumu. 2016.gada 2.janvārī 102 gadu dzīves jubileju 
svinēja L.K.S. 

Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
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Pasniegt naudas balvu 101 EUR (viens simts vienu eiro) Mālpils 
novada iedzīvotājai M.L., personas kods: “dzēsts”, deklarētā dzīves vietas 
adrese “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, 101 gada dzīves jubilejā.  

 
 

12/16. 
Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada domes 

29.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes 
budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu. 

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

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, 
M.Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada domes 
29.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2016. gadam”. 

 
 
 

12/17. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016.gada 23.septembrī saņemts novada domes priekšsēdētāja vietnieces 
Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.542), kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo un devīto daļu, Mālpils 
novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikuma 2.6. un 2.7. punktiem un šī nolikuma pielikumu Nr.3 
„Apmaksātā papildatvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas kārtība”,  

Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, M. Ārente,  
A. Hildebrante), un vienam deputātam - S.Strausai, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai: 

1. neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 10(desmit) kalendāra 
dienas no 2016.gada 8.oktobra līdz 2016.gada 17.oktobrim par darba 
laiku no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 28.decembrim. 

2. neizmantoto ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 4 (četras) darba 
dienas no 2016.gada 18.oktobra līdz 2016.gada 21.oktobrim par darba 
laiku no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 28.decembrim. 
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12/18. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 21.09.2016. saņemts Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 533) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu sākot no 2016.gada 
1.novembra. 
            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo un devīto daļu, Darba likuma 
151.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, Mālpils novada domes 
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma 2.7.punktu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumu Nr.3 „Apmaksātā 
papildatvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (V. Mihelsons, S. Strausa, M.Ārente,  
A. Hildebrante), un vienam deputātam – A. Lielmežam, saskaņā ar likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam 
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – 13(trīspadsmit) darba dienas – no 
2016.gada 1.novembra līdz 2016.gada 17. novembrim par darba laiku no 
2015.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 27.jūnijam. 
 
 

Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
03.10.2016. 


