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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.16 
 

Mālpils novada Mālpilī      28.12.2016. 
 

Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.16.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
5. Par nekustamā īpašuma sadali un apvienošanu. 
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 
8. Par adreses piešķiršanu. 
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
10. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas telpu 

lietošanas veida maiņu un par maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu Mālpils profesionālajā vidusskolā un Mālpils 
internātpamatskolā. 

11. Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo 
garantiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

12. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
novērtēšanas nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku materiālās stimulēšanas noteikumu saskaņošanu. 

14. Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā 
tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas”. 

15. Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 
16. Par pašvaldības automašīnas Škoda Octavia atsavināšanu. 
17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
19. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 789 slēgšanu. 
20. Par sadarbību ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”. 
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada domes 2016. 

gada 29. janvāra. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu. 
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22. Par „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumu 
apstiprināšanu. 

23. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
24. Par naudas balvas piešķiršanu [dzēsts]. 
 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Valts 
Mihelsons, Andris Apsītis, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Krieviņa 
SIA Norma K valdes loceklis Voldemārs Cērps 
 
Nav ieradušies deputāti –  
Linards Ligeris – slimības dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

16/1.  
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē  2016. gada 7.decembrī saņemts   nekustamā īpašuma 
[dzēsts] īpašnieka SIA  SALVUS pilnvarotās personas SIA TERMEX valdes 
locekļa [dzēsts] iesniegums, reģ.Nr.679,  ar lūgumu anulēt ziņas par  [dzēsts]  
deklarēto dzīvesvietu adresē [dzēsts], Mālpils, Mālpils novads, pamatojoties 
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu un ņemot vērā, ka  viņam nav 
tiesiska pamata dzīvot  norādītajā adresē.  Iesniegumam pievienoti 4 gab. 
dokumenti - kopijas, t.sk., informācija no PMLP Iedzīvotāju reģistra par 
[dzēsts] dzīvesvietas reģistrāciju norādītajā adresē no 1993.gada 
14.septembra un Zemesgrāmatas informācija par to, ka uz īpašumu [dzēsts]  
[dzēsts] izbeigušās īpašuma tiesības, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 5.augusta lēmumu lietā Nr.C61040916. 

  Iesnieguma iesniedzējs un [dzēsts] rakstiski informēti, ka iesniegumu  
plānots  sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g.  
21.decembrī  un novada domes sēdē š.g. 28.decembrī.  

Konstatēts sekojošais. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iegūta apstiprinoša informācija par to, ka 
[dzēsts] dzīvesvieta adresē: [dzēsts], Mālpils, Mālpils novads, reģistrēta no 
1993.gada 14.septembra, tādējādi,  saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma, kurš stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punktu 
“Atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā 
stāšanās dienai izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, 
bezvalstnieka personu apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā 
dokumentā vai citā Latvijā derīgā personu apliecinošā dokumentā un 
reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo 
deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā 
noteiktajā kārtībā”, un personas pieraksts attiecīgajā dzīvesvietā pirms 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma stāšanās spēkā pamatā prezumē personas 
sākotnējo tiesisko pamatu lietot attiecīgās dzīvojamās telpas. Ieraksti 
Zemesgrāmatā apliecina, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
[dzēsts] SIA SALVUS nostiprinātas 2016.gada 14.septembrī, bet laikā no 
2006.gada 30.janvāra  līdz 2016.gada 14.septembrim  tā  īpašnieks bija  
[dzēsts]. Nekādi dokumenti no [dzēsts] laikā līdz iesnieguma par ziņu 
anulēšanu par viņa deklarēto dzīvesvietu izskatīšanai komitejas sēdē nav 
saņemti, bet  telefona sarunā 27.decembrī pirms domes sēdes [dzēsts] 
informēja, ka turpina dzīvot īpašumā adresē: [dzēsts], Mālpils, Mālpils novads, 
un uzskata, ka viņš tiesības tur dzīvot zaudētu, ja par to būtu pieņemts 
attiecīgs tiesas spriedums. Tādējādi, izskatot nekustamā īpašuma [dzēsts] 
īpašnieka SIA  SALVUS pilnvarotās personas SIA TERMEX valdes locekļa 
[dzēsts] iesniegumu, Mālpils novada domei jāņem vērā  judikatūra, kas 
atspoguļota Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta prakses 
apkopojumā lietās par dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015, proti,  
 

 Ziņas par deklarēto dzīvesvietu būtu jāanulē, pēc iespējas neapdraudot 
likuma mērķa sasniegšanu. Līdz ar to, ja pastāv pamats šaubīties par to, 
vai tiesiskais pamats dzīvošanai noteiktā dzīvesvietā tiešām zudis, 
tostarp, ja tiek norādīts uz civiltiesisku strīdu, likuma mērķis prasa ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu pēc iespējas paturēt spēkā. 
Ņemot vērā dzīvesvietas deklarēšanas publisko mērķi, iestādei būtu 
apstākļu noskaidrošana jāvērš uz to, vai ir izslēgta jebkāda tiesiskā 
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pamata esība personai dzīvesvietā deklarēties. Pastāvot šaubām un 
turklāt konstatējot personas faktisko dzīvesvietu attiecīgajā dzīvesvietā, 
ziņu anulēšana nav pieļaujama. (Augstākās tiesas 2013.gada 
11.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-273/2013 8. un 9.punkts.) 
 

 Gadījumā, ja pastāv strīds starp nekustamā īpašuma īpašnieku un 
nekustamajā īpašumā dzīvojošu personu par tiesībām dzīvot 
nekustamajā īpašumā, šāds strīds risināms Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Deklarētās dzīvesvietas ziņas anulējamas vienīgi tad, kad 
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka personai nav tiesību 
dzīvot nekustamajā īpašumā. (Augstākās tiesas 2008.gada 14.februāra 
sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punkts, 2012.gada 27.septembra 
sprieduma lietā Nr.SKA-391/2012 13.punkts.) 
 

 Ja nekustamajā īpašumā reāli dzīvojošas (tajā sasniedzamas) personas 
tiesību tajā dzīvot neesība nav konstatēta ar tiesas spriedumu un persona 
uz tiesas sprieduma pamata nav izlikta no šā nekustamā īpašuma, tad 
nav saskatāms pamats neatzīt personas tiesības deklarēt dzīvesvietu 
šajā adresē (sk. Augstākās tiesas 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā 
Nr.SKA-31/2008 12.punktu).  

 
Ievērojot augstāk minēto un vadoties no Administratīvā procesa likuma 
64.panta  pirmās daļas,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Izskatot SIA  SALVUS pilnvarotās personas SIA TERMEX valdes locekļa 
[dzēsts]  iesniegumu, atteikt  anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods 
[dzēsts], deklarēto dzīvesvietu adresē: [dzēsts], Mālpils, Mālpils  novads, LV-
2152. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
 

 

  
16/2.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē saņemti politiski represēto personu iesniegumi ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā: 
 

1) No [dzēsts] par nekustamo īpašumu [dzēsts] un daļu no nekustamā 
īpašuma [dzēsts] zemi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā. 
01.12.2016. iesniegums ar reģ. Nr.669.  
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2) No [dzēsts] par nekustamo īpašumu [dzēsts] un daļu nekustamā īpašuma 
[dzēsts] zemes, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā.  
21.12.2016.iesniegums ar reģ.Nr.715.  
3) Dome Uzklausīja nodokļu administratores Mārītes Nīgrandes sniegto 
informāciju, ka saimnieciskā darbībā netiek izmantota nekustamā īpašuma 
[dzēsts] zeme un mājīpašums, kas pieder politiski represētai personai 
[dzēsts], kura pašlaik atrodas PA „Mālpils sociālais dienests” aprūpes centrā. 
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. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā personu iesniegumus un  pamatojoties uz LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 
 
1.1. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% 
apmērā politiski represētajai personai [dzēsts], personas kods  [dzēsts], 
deklarētās dzīvesvietas adrese: [dzēsts], Mālpils  novads, LV-2152,  par 
nekustamo īpašumu [dzēsts]   un   par nekustamā īpašuma [dzēsts] zemi 8.00 
ha platībā. 
1.2. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% 
apmērā politiski represētajai personai [dzēsts], personas kods [dzēsts],  
deklarētās dzīvesvietas adrese:  [dzēsts], Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152,  
par  nekustamo īpašumu [dzēsts]. 
1.3. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  50% 
apmērā politiski represētajai personai  [dzēsts], personas kods [dzēsts], 
deklarētās dzīvesvietas adrese:  [dzēsts], Rīga, LV-1029, par  nekustamā 
īpašuma [dzēsts] ¼ domājamo daļu un  nekustamā īpašuma [dzēsts] zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0127. 

 

 

2. Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā:  

  
1) No otrās grupas invalīdes [dzēsts] par nekustamo īpašumu adresē: 
[dzēsts], Sidgunda, Mālpils novads. 20.12.2016. iesniegums ar reģ. Nr.709. 
2) No otrās grupas invalīdes [dzēsts] par dzīvokļa īpašumu adresē: [dzēsts], 
Mālpils, Mālpils novads. 21.12.2016. iesniegums ar reģ. Nr.718. 
3) No otrās grupas invalīdes [dzēsts] par dzīvokļa īpašumu adresē: [dzēsts], 
Mālpils, Mālpils novads. 21.12.2016. iesniegums ar reģ. Nr.717. 
4) No otrās grupas invalīdes [dzēsts] par dzīvokļa īpašumu  adresē:  [dzēsts], 
Mālpils, Mālpils novads. 21.12.2016. iesniegums ar reģ. Nr.719. 

  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 
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atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas 
un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 

 
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.: 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt 2017.gadā par 10 mēnešiem (janvāris-oktobris) nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas invalīdei  [dzēsts], 
personas kods  [dzēsts],  deklarētās dzīvesvietas adrese:  [dzēsts], Sidgunda, 
Mālpils novads, LV-2152,  par nekustamā īpašuma [dzēsts] zemi  6.4   ha 
kopplatībā un  mājīpašumu. 
2.2. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % 
apmērā  otrās grupas invalīdei  [dzēsts], personas kods  [dzēsts],  deklarētās 
dzīvesvietas adrese:    [dzēsts], Mālpils, Mālpils  novads,  LV-2152,    par 
dzīvokļa īpašumu [dzēsts]. 
2.3. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % 
apmērā  otrās grupas invalīdei   [dzēsts], personas kods  [dzēsts], deklarētās 
dzīvesvietas adrese:  [dzēsts], Mālpils, Mālpils novads,  par   dzīvokļa 
īpašumu [dzēsts]. 
2.4. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % 
apmērā   otrās grupas invalīdei  [dzēsts], personas kods  [dzēsts], deklarētās 
dzīvesvietas adrese:   [dzēsts], Mālpils, Mālpils novads,    par   dzīvokļa 
īpašumu    [dzēsts]. 
 

 
16/3.  

Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
1. Mālpils novada domē 2016. gada 9. decembrī (reģ. Nr.684) saņemts 
[dzēsts], p.k. [dzēsts], iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
Nr.2/12 un Nr.1/12  darbības termiņus uz ilgāko iespējamo laiku par  
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lūši”, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 001 0080, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 001 0080,  
un nekustamā īpašuma “Lūsīši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0481, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 001 0481, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu. 

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”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta pirmo daļu un zemes nomas 
līgumu Nr.1/12  un Nr. 2/12  2.2. punktu, 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar [dzēsts] par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Lūši”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 001 0080, 
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zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8074 001 0080 daļas  nomu uz 5 
gadiem.  

2. Pagarināt zemes nomas līgumu ar [dzēsts] par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Lūsīši”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 001 0481, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0481 daļas nomu uz 5  
gadiem. 

 
16/4.  

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 2016. gada 12. decembrī (reģ. Nr.691) saņemts 
[dzēsts], p. k. [dzēsts], iesniegums ar lūgumu izbeigt   zemes nomas līgumu 
Nr. 33/13, kurš reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2013. gada 
22. aprīlī,  par mazdārziņa lietošanai iznomātas zemes  daļas nomu. 

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 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.33/13 ar [dzēsts] par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 daļas nomu. 

 
16/5.  

Par nekustamā īpašuma sadali un apvienošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Izvērtējot pašvaldībai piekrītošos un piederošos nekustamos īpašumus, tika 
konstatēts, ka būtu lietderīgi veikt nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, 
Mālpils, Mālpils novads, sadali, atdalot zemes gabalus, uz kura atrodas SIA 
“Norma K”  apsaimniekošanā  nodotais urbums Nr. 3, pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošā inženierbūve Melioratoru iela un būve - mašīnu šķūnis ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 002. 
 
Nekustamais īpašums Dzirnavu iela 1, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 003 0932: 

1) sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
07407, platību 1.58 ha, 

2) ir pašvaldībai piederošā zeme, par kuru īpašuma tiesības ir 
nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Mālpils  novada 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000542107 

3) Uz zemes vienības atrodas: 
a) piecas būves ar kadastra apzīmējumiem: 

8074 003 0256 002- mašīnu šķūnis, 
8074 003 0256 003 – darbnīca, 
8074 003 0256 004 – darbnīca, 
8074 003 0256 005 – šķūnis, 
8074 003 0256 006 – šķūnis; 
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b) artēziskais urbums Nr. 3; 
c) inženierbūve - Melioratoru iela;  

4) atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas 
plānojumam, zemes atļautais izmantošanas veids ir – publiskās apbūves 
teritorijas; 

5) noteiktais nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis – izglītības  un 
zinātnes iestāžu  apbūve (NĪLM kods – 0901); 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
2006. gada 14. septembra Zemes ierīcības likuma 8. panta trešo 
apakšpunktu,   
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Sadalīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 003 0932 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0747, platību 1.58 ha, atdalot zemes gabalu ar platību 0.6650 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta), izstrādājot zemes 
ierīcības projektu. 

 
 
 

16/6. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 19. decembrī (reģ. Nr.703) saņemts 
[dzēsts], p.k. [dzēsts], iesniegums par nekustamā īpašuma [dzēsts], 
Sidgunda, Mālpils nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0396, platību 2.05 ha, lietošanas mērķa maiņu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem un veicot objekta 
apsekošanu dabā tiek konstatēts: 

 Nekustamā īpašuma “Sidgundas Strautnieki”, Sidgunda, Mālpils nov., 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0396, platību 2.05 ha, ir 
apbūvēta zemes vienība, atrodas Sidgundas ciema teritorijā.  

 Atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai informācijai un 
2002. gadā izgatavotā zemes robežu plāna eksplikācijai zemes lietošanas 
veidu sadalījums: 

 lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 1.547 ha, tai skaitā pļavas - 
0.512 ha; 

 krūmāji – 0.014 ha; 

 zemes zem ūdeņiem - 0.124 ha; 

 zemes zem ēkām un pagalmiem - 0.2850 ha; 

 zeme zem ceļiem - 0.010 ha; 

 pārējās zemes - 0.050 ha. 
 

Apsekojot zemes vienību dabā, tiek konstatēts, ka teritorija, kas zemes 
robežu plānā norādīta kā pļava, ir klasificējama kā mitrā upes palieņu pļava 
un ilgstoši var būt applūdusi.  
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 Atbilstoši spēkā esošajam Mālpils novada teritorijas plānojumam, 
zemes vienība atrodas Sidgundas ciema teritorijā, kur, atbilstoši zemes 
vienībā atļautajam izmantošanas veidam, ir noteikta individuālo dzīvojamo 
māju apbūve un dabas apstādījumu teritorija, kura atzīmēta kā plūdu riska 
teritorija, kurā apbūve nav pieļaujama. 

 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta 

pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. un 
29. punktu un  2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
1. Noteikt nekustamā īpašuma [dzēsts], Sidgunda, Mālpils nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0396, platību  2.05 ha,  lietošanas 
mērķus: 
1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (NĪLM kods- 0601) - 0.2850 
ha, 
1.2. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM kods- 0101) – 1.035 ha, 
1.3. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods- 0501) – 0.512 ha. 

 
 
2. Mālpils novada domē mutiski vērsies [dzēsts] ar lūgumu izvērtēt 

nekustamā īpašuma [dzēsts] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
8074 002 0082 un 8074 02 0084 noteikto lietošanas mērķu atbilstību kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētajiem un Mālpils pagasta padomes 2005.gada 
30. novembrī pieņemtajiem lēmumiem par viņam piederošo būvju, kuras 
atrodas uz augstāk minētā nekustamā īpašuma zemes vienībām, funkcionāli 
piesaistīto zemes gabalu platību un to lietošanas mērķu noteikšanu:   

 - artēziskajam urbumam un sūkņu mājai ar adresi [dzēsts], Upmalas 
Mālpils nov., (ēku būvju īpašums kad. Nr. 8074 502 0165) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 002 0082, platību 29.90 ha, 

- artēziskajam urbumam un sūkņu mājai ar adresi [dzēsts], Upmalas, 
Mālpils nov. ( ēku būvju īpašums kadastra Nr.8074 502 0084) zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0084, platību 5.50 ha. 

 
 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās  
daļas 1.  punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8. un 
25. punkta sesto daļu un  2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1. Noteikt nekustamā īpašuma [dzēsts], Upmalas, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 002 0082,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0082, 
platību  29.90 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
 
1.1. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101) –  10.2247  ha. 
1.2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201) – 19.4000 ha. 
1.3. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 
(NĪLM kods - 1201) – 0.2753 ha.  

 
2. Noteikt nekustamā īpašuma [dzēsts], Upmalas, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 002 0082, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0084, 
platību  5.00 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
 
2.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101) –  2.0565 ha; 
2.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) – 
2.700 ha; 
2.3. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 
(NĪLM kods- 1201) – 0.2435 ha. 

 
 

16/7. 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Izvērtējot pašvaldībai piederošos un piekrītošos zemes gabalus, tiek 
konstatēts, ka būtu nepieciešams mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Podiņu ceļš, uz kura atrodas pašvaldības ceļa posms, nosaukumu. 
 
Pamatojoties uz Kadastra likuma 1. panta 14. punktu un likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 20. un 27. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
 Mainīt nosaukumu no Podiņu ceļš uz pašvaldības Ceļš C - 63 Podiņu ceļš. 
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16/8. 
Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2016. gada 20. decembrī saņemts [dzēsts], p.k. 
[dzēsts], iesniegums (reģ.Nr.711), kurā viņa lūdz piešķirt  adresi viņai 
piederošā nekustamā  īpašuma [dzēsts], Mālpils novads, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0427 un būvniecības stadijā esošajām ēkām 
(būvatļaujas Nr.24/2015). 
 
Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta devīto apakšpunktu, saskaņā ar 2013. gada 
29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Piešķirt adresi [dzēsts], Mālpils novads, [dzēsts] un [dzēsts] piederošā 

nekustamā īpašuma, kad. Nr. 8074 001 0247   zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8074 001 0427, platību 11.75 ha, mainīt nekustamā īpašuma 

nosaukumu uz [dzēsts], Mālpils novads. 

 
16/9. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 20. decembrī reģistrēts (reģ.Nr.708) SIA 
“ABC Construction” reģ. Nr. 40003765683, iesniegums, kurā viņa lūdz 
apstiprināt sertificētās mērnieces Diānas Glizdenieces, sertifikāta Nr. BA 
Nr.388, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas 
Ankoriņi”, kadastra Nr. 8074 003 0430, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0430, sadalei. 
 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 50. punktu, 2013. gada 29. 
maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015. gada 8. 
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 
Kadastra likuma 1. panta 14. punktu un 2006. gada 20. jūnija Ministru 
kabineta  noteikumu Nr. 496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16. 
punkta pirmo apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt SIA “ABC Construction” sertificētās mērnieces Diānas 
Glizdenieces, sertifikāta Nr. BA Nr.388, izstrādāto zemes ierīcības projektu 



12 
 

nekustamā īpašuma „Lejas Ankoriņi”, kadastra Nr. 8074 003 0430, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0430, sadalei. 
1.1. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0430, ar platību 25.3 ha, piešķirt nosaukumu “Senozoli”, Mālpils novads.  
1.2. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0430, ar platību 25.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
- 0201). 
1.3. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0979, ar platību 3.6 ha, saglabā adresi “Lejas Ankoriņi”, Mālpils novads. 
1.4. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0979, ar platību 3.6 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 
0101). 
 

 
16/10.  

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas telpu 
lietošanas veida maiņu un par maksas pakalpojumu izcenojumu 

apstiprināšanu Mālpils profesionālajā vidusskolā.   

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2016.gada 7.novembrī novada domes priekšsēdētāja vietniece 
S.Strausa, speciāliste izglītības jomā pašvaldībā A. Sārna un personāldaļas 
vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāliste I.Krieviņa veica Mālpils 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas un internātpamatskolas 
internātu apsekošanu ar mērķi veikt telpu noslogotības inventarizāciju un 
pārliecināties vai rīcība ar pašvaldības kā publiskas personas mantu ir 
lietderīga. 

Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka kadastra reģistrā Mālpils 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas, kura atrodas Pils ielā 7, 
Mālpilī, Mālpils novadā (apzīmējums kadastrā: 8074-003-0685-001-001), 
lietošanas veids norādīts kā Nedzīvojamās ēkas, Skolas, universitātes un 
zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas, Izglītības iestāžu telpu grupa (kods: 
1263). Minētais ēkas lietošanas veids neatbilst faktiskajam ēkas lietošanas 
veidam, atbilstoši 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 
1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumam: „Būvju klasifikācija”. Līdz 
ar to minētās ēkas lietošanas veids būtu maināms uz Nedzīvojamās ēkas, 
Viesnīcu ēkas; Viesnīcu telpu grupas (kods: 1211). Vienlaicīgi būtu 
nosakāms, ka telpu grupām 2, 3, un 4 stāvos lietošanas veids ir dienesta 
viesnīca (kods: 12110102), savukārt telpu grupām 5 stāvā un 1 stāvā 
(ēdnīcas telpas) lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods: 12110101). 

Vienlaicīgi apsekošanas laikā tika konstatēts, ka Mālpils Profesionālās 
vidusskolas mācību korpusā, kurš atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā 
(apzīmējums kadastrā: 8074-003-0628-001), atrodas dienesta dzīvojamās 
telpas - dienesta dzīvoklis 63,20 kv.m platībā. Minētajai telpu grupai noteiktais 
lietošanas veids – viena dzīvokļa dzīvojamās mājas telpu grupa  un to būtu  
lietderīgi turpmāk izmantot kā dienesta dzīvokli. 

2016.gada 24.februārī Mālpils novada dome pieņēma lēmumu  Nr. 
2/13 „Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā”. Ievērojot to, ka  atsevišķām telpu grupām 
nosakāms cits lietošanas veids būtu precizējami maksas pakalpojumu 
izcenojumi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.   
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Vienlaicīgi ar maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 
apstiprināmi arī dienesta dzīvojamās telpas (dienesta dzīvokļa) īres līguma 
paraugs un viesnīcas telpas īslaicīgās lietošanas līguma paraugs, nosakot, ka 
dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu, 
savukārt viesnīcas telpas īslaicīgās lietošanas līguma termiņš nedrīkst 
pārsniegt sešus mēnešus. 

Ievērojot iepriekš teikto un, vadoties no Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta, 2009.gada 
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1620 „Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” 10.punkta, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Mainīt būves galveno lietošanas veidu, veicot izmaiņas Mālpils 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas tehniskajā dokumentācijā, 
kura atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā (apzīmējums kadastrā: 8074-
003-0685-001-001), izveidojot telpu grupas 2, 3, 4 stāvos, kuru  lietošanas 
veids ir dienesta viesnīca (kods: 12110102), savukārt 5 stāvā un ēdnīcai  1 
stāvā telpu grupas, kuru  lietošanas veids - viesnīcu ēka (kods: 12110101), 

2. Noteikt Mālpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa, kurš 
atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā (apzīmējums kadastrā: 8074-003-
0628-001), telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 002 ar 
platību 63,20 kv.m,  kurai noteiktais lietošanas veids ir - viena dzīvokļa mājas 
dzīvojamo telpu grupa (kods 1110) dienesta dzīvokļa statusu. 
           3.  Apstiprināt telpu lietošanas izmaksas un īres līguma paraugus 
(pielikumi Nr. 1 un Nr.2);  

4. Apstiprināt „Maksas pakalpojumu izcenojumu Mālpils Profesionālās 
vidusskolas viesnīcas telpās, Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā” (pielikums 
Nr. 3); 

5. Apstiprināt viesnīcas telpas īslaicīgās lietošanas līguma paraugu 
(pielikums Nr.4); 

6. Noteikt, ka dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nedrīkst 
pārsniegt vienu gadu, bet viesnīcas telpas īslaicīgās lietošanas līguma 
termiņš nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus; 

6. Grozīt Mālpils novada domes 2016.gada 31.novembra lēmumu Nr.  
15/4 „Par Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
telpu izmantošanu” daļā, svītrojot lēmuma 1.punktu par dienesta dzīvojamās 
telpas īres līguma parauga apstiprināšanu; 

7. Uzdot Mālpils novada domes nekustamā īpašuma speciālistam veikt 
nepieciešamās darbības domes lēmumā noteikto būves galvenā lietošanas 
veida maiņai un būves telpu grupu  lietošanas veida aktualizācijai 
kompetentās institūcijās. 
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16/11. 
Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot sagatavoto “Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un 
sociālo garantiju nolikuma” grozījumus, pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikumā šādus grozījumus: 
 
Izteikt nolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā: 
“1.3. Pašvaldība Pedagogiem neizmaksā citādu atlīdzību kā to, kas noteikta 
atbilstoši 05.07.2016 MK noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” un šajā Nolikumā.” 
 

16/12. 
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas 

nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Izskatot sagatavoto „Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
novērtēšanas nolikuma” grozījumus, pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas 
nolikumā šādus grozījumus: 
 
1. Mainīt nolikuma pamatojumu: 
“Izdots saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 26.punktu”. 
 
2. 6.1. punktā aizstāt skaitli „75” ar skaitli „100”. 
 
 

16/13. 
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku materiālās stimulēšanas noteikumu saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 20.12.2016. saņemts Mālpils Profesionālas vidusskolas 
direktora p.i. D.Melceres iesniegums Nr.1-17/46 (reģ.Nr.1027) par noteikumu 
”Pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu, 
21.12.2016. saņemts Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. L.Jomertes 
iesniegums Nr.1-8/166 par noteikumu “Pedagoģisko darbinieku darba 
samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtība” saskaņošanu, 
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21.12.2016. saņemts Mālpils internātpamatskolas direktora p.i. S.Lapiņas 
iesniegums Nr.2-01/27 (reģ.Nr.1031) par noteikumu ”Pedagoģisko darbinieku 
materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu, 21.12.2016. saņemts Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas direktora J.Vītuma iesniegums (reģ.Nr.1029) par 
noteikumu ”Materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu.  
 Izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas 
noteikumi izstrādāti atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, lai nodrošinātu 
vienotu kārtību izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku materiālās 
stimulēšanas veikšanai, ņemot vērā katra pedagoga personisko darba 
ieguldījumu. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu, 
 

1. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas noteikumus “Pedagoģisko 
darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība”. (Lieta Nr. 3-03.2) 

2. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas noteikumus “Pedagoģisko 
darbinieku darba samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales 
kārtība”. (Lieta Nr. 3-03.2) 

3. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas noteikumus “Pedagoģisko 
darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība”. (Lieta Nr. 3-03.2.) 

4. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas noteikumus “Materiālās 
stimulēšanas kārtība.” (Lieta Nr. 3-03.2) 
 

 
16/14.  

Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā 
tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes 

“Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 19.12.2016. saņemts pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” vadītājas p.i. A. Kantiševas iesniegums Nr.17 
(reģ.Nr.705) par grozījumiem PII “Māllēpīte” noteikumos “Kārtība, kādā tiek 
piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas” un šo grozījumu 
saskaņošanu. Minētajos noteikumos ir veikti sekojoši grozījumi 1.nodaļas 
1.1.punktā, 2.nodaļas 2.1. punktā, 4.nodaļas 4.3. un 4.4. punktos: 

 
1.1 punkts izteikts jaunā redakcijā: Mālpils novada PII “Māllēpīte” 
pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība (turpmāk – 
Kārtība) izdota saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016.noteikumiem 
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 
2.1. punkts izteikts jaunā redakcijā: Komisiju veido četri locekļi: 

 pirmsskolas vadītāja - 1; 
 vadītājas vietnieks izglītības jomā – 1; 
 pirmsskolas pedagogu pārstāvji – 2 

4.3. punkts izteikts jaunā redakcijā:  Darba izvērtēšanai tiek ņemts vērā 
laika periods par pēdējo kalendāro gadu. 
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4.4. punkts izteikts jaunā redakcijā:  Piemaksa tiek noteikta laika 
periodam ne ilgākam par kalendāro gadu. 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu,  
 
Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas” 
grozījumus. (Lieta Nr. 3-03.2) 

 
 

16/15.  
Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

Ziņo: 
Tiek dots vārds: 
 
Izskatot sagatavoto SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma grozījumu projektu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma 2. pielikuma 3. punktu izteikt sekojošā 
redakcijā: 
 
“Naudas balvu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt darbiniekam noteiktās 
mēnešalgas apmēru, var piešķirt darbiniekam, kurš nostrādājis SIA “Norma K” 
ne mazāk kā sešus mēnešus. Nosakot darbinieka nostrādāto laiku 
uzņēmumā, ņem vērā nosacījumu, ka nodarbinātību uzskata par nepārtrauktu 
arī tad, ja laiks no darba tiesisko attiecību izbeigšanas  uzņēmumā līdz to 
atsākšanai tajā pašā uzņēmumā nav ilgāks par 2 gadiem. Pārtraukuma laiku 
neieskaita  kopējā darba stāža pie konkrētā darba devēja.” 
 

 
 

16/16. 
Par pašvaldības automašīnas Škoda Octavia atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Domē saņemts pašvaldības policijas vecākā inspektora J. Stankēviča 
ziņojums par to, ka pašvaldības policijas lietošanā esošā vieglā pasažieru 
automašīna ŠKODA OCTAVIA, valsts numurs GN9553, ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, un SIA “Cits serviss”, reģ. Nr. LV40003698221, akts par 
automašīnas tehniskā stāvokļa novērtēšanu (20.12.2016.), kur konstatēts, ka 
automašīnai konstatēto bojājumu novēršanai nepieciešamas izmaksas ir 
vismaz 1770 EUR apmērā. 

Dome konstatē, ka nav lietderīgi ieguldīt papildus līdzekļus 
automašīnas remontā, tāpēc vēlams to novērtēt un atsavināt. 

Pēc Domes grāmatvedības uzskaites datiem automašīnas ŠKODA 
OCTAVIA bilances vērtība ir 1523 EUR. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome atzīst, ka nav lietderīgi ieguldīt 
pašvaldības līdzekļus automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts numurs GN 
9553, remontā, tāpēc ir nepieciešams to atsavināt. 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 
otro daļu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

1. Atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA 
OCTAVIA, valsts numurs GN 9553. 

2. Uzdot izpildinstitūcijai pasūtīt sertificēta vērtētāja novērtējumu 
automašīnai un sagatavot izsoles dokumentāciju. 

 
 
 

16/17. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

 1. Mālpils novada dome ar 2016.gada 26.oktobra sēdes lēmumu 
Nr.13/7 nolēma  rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Brišķēni”, 
kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 20,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 001 0092) un uz tās 
esošās mežaudzes.  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 32.panta otro daļu tika pazemināta izsoles sākumcena, nosakot 
nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 40 000,- EUR (četrdesmit 
tūkstoši eiro), apstiprināti nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni” atsavināšanas 
to pārdodot trešās izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma 
komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamā īpašuma izsoli.   
 Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 
100,- EUR) tika organizēta 2016. gada 12.decembrī. Uz izsoli noteiktajā 
termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks, juridiska persona –  SIA 
“FORWOOD”, reģ.Nr.40203033453, iesniedzot visus izsoles noteikumos 
minētos dokumentus. 

Saskaņā ar izsoles noteikumi” 15.punktu, SIA “FORWOOD” nosolīja 
nekustamo īpašumu „ Meža Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā un uz 
tās esošās mežaudzes par 40100,- EUR. Līdz ar to nekustamais īpašums 
izsolē pārdots par 40100,- EUR (četrdesmit tūkstoši viens simts eiro), minētā 
summa, saskaņā ar izsoles noteikumu 20.punktu,  ieskaitīta Mālpils novada 
domes kontā. 

 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un 
ņemot vērā nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.54,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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1.1. Apstiprināt 2016. gada 12.decembrī notikušās nekustamā īpašuma 
„Meža Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 001 
0092) un uz tās esošās mežaudzes izsoles rezultātus; 
1.2. Uzdot izpilddirektoram slēgt pirkuma līgumu ar SIA “FORWOOD”, 
reģ.Nr.40203033453, par nekustamā īpašuma „Meža Brišķēni”, kadastra Nr. 
8074 001 0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
20,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 001 0092) un uz tās esošās 
mežaudzes atsavināšanu par 40100,-EUR (četrdesmit tūkstošiem vienu simtu 
eiro); 
  
 
 2. Mālpils novada dome ar 2016.gada 26.oktobra sēdes lēmumu 
Nr.13/7 nolēma  rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Meža Saulieši”, 
kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no divām 
zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes. Saskaņā 
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu tika 
pazemināta izsoles sākumcena, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 35000,- EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro), apstiprināti 
nekustamā īpašuma „Meža Saulieši” atsavināšanas to pārdodot trešās izsoles 
noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  
un veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
 Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 
100,-EUR) tika organizēta 2016.gada 12.decembrī. Uz izsoli noteiktajā 
termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks, juridiska persona –  SIA 
“FORWOOD”, reģ.Nr.40203033453, iesniedzot visus izsoles noteikumos 
minētos dokumentus. Tā kā izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles 
sākumcenu, tad atbilstoši izsoles noteikumu 19.punktam, izsole atzīstama par 
nenotikušu, jo neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 31.panta pirmo daļu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
2.1. Atzīt 2016.gada 12.decembrī organizēto  nekustamā īpašuma “Meža 
Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 

 
 

3. Mālpils novada dome ar 2016.gada 26.oktobra sēdes lēmumu Nr.13/7 
nolēma  rīkot otro izsoli un atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Galilejas”, kadastra Nr. 8074 
003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha 
platībā un Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Rumbas”, 
kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 2,33 ha platībā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu tika pazemināta izsoles 
sākumcena, nosakot abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 6960,- 
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EUR (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro), apstiprināti nekustamā 
īpašuma „Galilejas” un nekustamā īpašuma „Rumbas” atsavināšanas tos 
kopīgi pārdodot otrās izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma 
komisijai tika uzdots organizēt  un veikt nekustamo īpašumu izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam 
un laikam – 2016.gada 12.decembra plkst. 9.45, Mālpils novada domes 
Kancelejā netika saņemts neviens piedāvājums. Atbilstoši izsoles noteikumu 
7. un 8. punktam, izsoles dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un 
izsoles nodrošinājums. Pēc Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, 
ne kasē, ne bankā nav saņemti maksājumi par izsoles dalības maksu un 
nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par nenotikušu. 
 

Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” 31.panta pirmo daļu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 

 
3.1. Atzīt 2016.gada 12.decembrī organizēto  nekustamā īpašuma „Galilejas”, 
kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 0,28 ha platībā un nekustamā īpašuma „Rumbas”, kadastra Nr. 8074 
003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha 
platībā mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
 

 
 

16/18. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2016.gada 26. oktobra 
lēmumu Nr.13/16 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” nolēma: 

1) Atzīt 2016.gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma īpašumu 
„Meža Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no viena zemes gabala 11,8 ha platībā un uz tā esošās mežaudzes 
otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

Dome ar 2016.gada 28. decembra lēmumu Nr. 16/17„Par izsoles 
rezultātu apstiprināšanu” nolēma: 

1) Atzīt 2016.gada 12. decembrī organizēto nekustamā īpašuma “Meža 
Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes 
trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 
  2) Atzīt 2016.gada 12.decembrī organizēto nekustamā īpašuma 
„Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 0,28 ha platībā un nekustamā īpašuma „Rumbas”, 
kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 2,33 ha platībā otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu. 

Šāds lēmums pieņemts, jo uz pašvaldībai piederošo nekustamiem 
īpašumiem – “Meža Ķikuti”, Mālpils novads, „Meža Saulieši”, Mālpils novads, 
“Galilejas” un “Rumbas”, Mālpils novads, izsolēm nebija ieradies neviens 
pretendents. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 
32.panta pirmajā daļā noteikts, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens 
nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, 
kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 
pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2) rīkot jaunu 
izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 3) ierosināt atcelt 
lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu – pēc otrās nesekmīgās izsoles 
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 1) rīkot trešo 
izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 
procentiem no nosacītās cenas; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās 
augstākās cenas samaksas kārtību; 3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 4) 
ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 
 

Nekustamā īpašuma „Meža Ķikuti”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0007, kas sastāv no vienas zemes vienības 11,8 ha platībā un uz 
tās esošās mežaudzes, nosacītā (sākuma) cena uz otro izsoli bija noteikta 
49 920,- EUR apmērā. 
 

Nekustamā īpašuma „Meža Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha kopplatībā un 
uz tiem esošās mežaudzes, nosacītā (sākuma) cena uz trešo izsoli bija 
noteikta 35 000,- EUR apmērā. 
 

Nekustamo īpašumu „Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā, un Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Rumbas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0100, nosacītā (sākuma) cena uz otro izsoli bija 
noteikta 6960,- EUR apmērā 

 
 
Dome atzīst, ka būtu lietderīgi rīkot atkārtotas izsoles, pazeminot 

nekustamo īpašumu sākumcenu vēl par aptuveni 15-20 procentiem. 
 

Saskaņā ar Likuma 5.panta piektajā daļā noteikto - lēmumā par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 
atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu un 32.panta 
pirmo un otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
1.1. Rīkot ceturto izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Saulieši”, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas sastāv no diviem zemes 
gabaliem 15,6 ha kopplatībā un uz tiem esošās mežaudzes. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 30 000,- EUR  
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Saulieši” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
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2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
2.1. Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Meža Ķikuti”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas sastāv no vienas zemes vienības 
11,8 ha platībā un uz tā esošās mežaudzes. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 40 000,- EUR  
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meža Ķikuti” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
2.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli. 
 
3.1. Rīkot trešo izsoli un atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Galilejas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha 
platībā, un Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Rumbas”, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 2,33 ha platībā, 
3.2. Noteikt abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 5 600,- EUR. 
3.3. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Galilejas” un “Rumbas” atsavināšanas 
tos pārdodot izsoles noteikumus (lieta Nr. 3-03.2). 
3.4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamo 
īpašuma izsoli. 

 
 

 
16/19.  

Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 789 slēgšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā ir izveidoti divi vēlēšanu 

iecirkņi - vēlēšanu iecirknis Nr.788, Mālpils kultūras centrā, Nākotnes ielā 5, 
un vēlēšanu iecirknis Nr.789 - Sidgundas pamatskolas ēkā, Juglas ielā 6, 
Sidgundā, Mālpils novadā. 

Dome konstatē, ka ar 2015. gada 31.augustu ir pārtraukta Mālpils 
novada vidusskolas Sidgundas filiāles darbība un esošās materiālās vērtības 
un inventārs ir pārvietots uz Mālpils novada vidusskolu. Sidgundas 
pamatskolas ēka ir slēgta un netiek izmantota. 

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās reģistrētais balsstiesīgo 
skaits vēlēšanu iecirknī Nr.789 bija 176, iecirknī Nr.788 – 873. 2014.gada 12. 
Saeimas vēlēšanās reģistrētais balsstiesīgo skaits vēlēšanu iecirknī Nr.789 
bija 289, iecirknī Nr.788 – 1454. 

 
Pamatojoties uz LR Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 1. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 
„vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc republikas pilsētas domes 
vai novada domes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija”, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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Ierosināt Centrālajai vēlēšanu komisijai slēgt vēlēšanu iecirkni Nr. 789 
– bijušajā Sidgundas pamatskolas ēkā, Juglas iela 6, Sidgunda, Mālpils 
novads, LV-2152. 

 
 

16/20.  
Par sadarbību ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 20.12.2015. saņemts SIA Latgales Reģionālās 

televīzija (LRT) sadarbības piedāvājums Mālpils novada domei 2017. gadā.  
Izmantojot LRT izstrādāto produktu “Latvijas reģionālā televīzija”, 

pašvaldībai ir iespēja sniegt sabiedrībai nepieciešamo informāciju, 
nepastarpināti skaidrojot dažādus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. 
Regulārs novada jaunumu atspoguļojums televīzijā ļauj nodrošināt, ka 
sabiedrība aktuālo informāciju saņem uzskatāmā, viegli uztveramā un 
nesagrozītā veidā. Tādējādi tiek veicināts dialogs starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību, tās vadītājiem, amatpersonām, darbiniekiem un iedzīvotājiem. 

LRT ir vairāk kā 23 gadu pieredze informatīvo stāstu, reportāžu un 
raidījumu veidošanā, kā arī ir izveidota veiksmīga sadarbība ar 
populārākajiem nacionālajiem televīzijas kanāliem Latvijā: TV 24 Rīga, Re:TV 
un LTV1, kas nodrošina, ka novada aktualitātes un informācija par 
pašvaldības ieguldījumu tās attīstībā sasniedz auditoriju ne tikai vietējā, bet 
arī valsts mērogā. 
LRT filmētie un montētie videostāsti, raidījumi tiek pārraidīti nacionālajā 
apraidē televīzijas kanālā “TV24 RĪGA” raidījumos: 

 “PIECI NOVADI LATVIJĀ” TV24 Rīga darba dienās pulksten 6:00 un 
7:00 (26 min.) 

 “Nedēļa novados” Kopsavilkums TV24 Rīga svētdienās pulksten 8:30; 

 “PIECI NOVADI LATVIJĀ” TV24 Rīga sestdienās pulksten 8:30, ar 
atkārtojumu pirmdienās pulksten 6:00; 7:00 (ar studijas viesi 26 min.) 

 
LRT veidotie audiovizuālie materiāli pēc pārraidīšanas televīzijas ēterā ir 
pieejami  portālā www.tv24play.lv, HD formātā televīzijas mājaslapā 
www.lrtv.lv, kā arī kanālā www.youtube.com, kas sniedz iespēju pašvaldībai 
visus sagatavotos audiovizuālos materiālus ievietot savā mājas lapā un citās 
saitēs, izmantot prezentācijās un pasākumos. 
LRT izveidotais projekts “LATVIJAS REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA” paredz par 
kopējo summu 173.03 EUR mēnesī ar PVN  izpildīt sekojošus darba 
uzdevumus: 
filmēt, montēt 1 videostāstu mēnesī pārraidīšanai augstāk minētajos TV 
kanālos.  
 
Domes sadarbība ar LRT 2016. gadā  ir bijusi veiksmīga, cena 2017. gadā 
netiek paaugstināta. 
 
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 

http://www.tv24play.lv/
http://www.lrtv.lv/
http://www.youtube.com/
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1. Slēgt līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”, Reģ. Nr. 42403004703, 
juridiskā adrese: 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV- 4601, par piedāvāto 
sadarbības projektu.  
2. Finansējumu 173.03 EUR mēnesī (t.sk. PVN) paredzēt Mālpils novada 
domes 2017. gada pārvaldes budžetā. 
 
 

 
16/21. 

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

domes budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2016. gada 29. janvāra. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016. gadam””. (Lieta Nr. 1-01.1) 

 
 

16/22. 
Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumu 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Izskatot sagatavotos Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumus, pamatojoties uz 
LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Darba likuma 
140.panta pirmo daļu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta devīto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt Nolikuma 1.11.punktu šādā redakcijā: 
“1.11. Ja darba rakstura dēļ darbiniekam nav iespējams ievērot noteikto 
normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs var noteikt 
summēto darba laiku. Summētā darba laika pārskata periods ir 4(četri) 
mēneši.” 
 
2. 2.2.punktā aizstāt skaitli “2,71” ar skaitli “2,62” un skaitli„2073” ar skaitli 

„2143”. 
3. 2.4.punktā aizstāt skaitli “2,13” ar skaitli “2,06” un skaitli„1630” ar skaitli 

„1685”. 
4. 3.2.1. punktā aizstāt skaitli „7,78” ar skaitli „8,30”. 
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5. 3.2.2. punktā aizstāt skaitli „4,56” ar skaitli „5,00”. 
6. Papildināt nolikumu ar 5.1.1.6. punktu šādā redakcijā: 
“5.1.1.6. Pašvaldības medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājam” 
7. Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 šādā redakcijā: 
 

DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅU SKALA 2017.GADĀ 

Esošā mēnešalga procentuāli no 
maksimāli iespējamās 

Palielinājums no esošās 
amatalgas 

Līdz 60% 4% 

61% -75% 3,5% 

76%-80% 3% 

81% - 85% 2,5% 

86%-90% 2% 

91%-95% 1,5% 

96% - 100% 1% 

 
 
8. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri. 

 

 
16/23.  

Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Biedrība „Mālpils zivīm” ir īstenojusi 2015. gadā pieteikto projektu 
“Sauleskalna dabas pamatnes labiekārtošana”, ko finansējusi Taipejas misija 
Latvijas Republikā un Mālpils novada dome un iecerētais bruģētais laukums 
izbūvēts un nodots ekspluatācijā 2016. gada novembrī. Kopējie projekta 
izdevumi sastādīja 7 012,48 EUR, t.sk. 3 012,48 EUR Mālpils novada domes 
līdzfinansējums. 

2016. gada 8. decembrī Mālpils novada domes kanceleja reģistrējusi 
jaunu biedrības “Mālpils zivīm” projekta pieteikumu „Tūrisma infrastruktūras 
attīstība Mālpils novada Sauleskalnā”, ko paredzējusi iesniegt LEADER 
projektu konkursa 2. kārtai (ELFLA ietvaros) un kura ietvaros paredzēts tālāk 
attīstīt Sauleskalna kultūrvēsturisko un dabas infrastruktūru, izbūvējot 20 m 
augstu skatu torni un kalna pamatnē – 500 m² plašu autostāvlaukumu ar 
pieslēgumu pie Siguldas ielas. Projektēšanas un būvdarbu izmaksas sastāda 
49 524,67 EUR (t.sk. PVN). Projekta pieteikums tiks iesniegts 2017.gada 
janvārī – februārī (potenciālais projektu konkursa 2. kārtas izsludināšanas 
laiks). 

Nekustamais īpašums “Akmeņkalns”, kas ietver Sauleskalnu, pieder 
Raimondam Tālem, ar kuru biedrība ir noslēgusi šī zemesgabala nomas 
līgumu uz 10 gadiem (pielikumā – līguma kopija). 

Pamatojoties uz Deleģēšanas līguma starp Mālpils novada domi un 
biedrību „Mālpils zivīm” (08.08.2016.) 2.2.1.2.punktu, biedrība lūdz pašvaldību 
piedalīties projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i., 4 952,47 
EUR. 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
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Piedalīties biedrības „Mālpils zivīm” projekta „Tūrisma infrastruktūras attīstība 
Mālpils novada Sauleskalnā” īstenošanā ar līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i., 
4 952,47 EUR. 

 
 
 
 

16/24. 
Par naudas balvas piešķiršanu [dzēsts] 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
2017.gada 2. janvārī Mālpils novada iedzīvotāja [dzēsts] svinēs 103 gadu 
dzīves jubileju. Novada teritorijā dzīvo 2 iedzīvotājas, kuras ir sasniegušas 
vairāk kā 100 gadu vecumu.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, A. Apsītis, M. Ārente, A. Hildebrante), NOLEMJ: 
 
Pasniegt naudas balvu 103 EUR (viens simts trīs eiro) Mālpils novada 
iedzīvotājai [dzēsts], personas kods: [dzēsts], deklarētā dzīves vietas adrese 
[dzēsts], Mālpils, Mālpils novads, 103 gadu dzīves jubilejā. 
 
 

 

Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
02.01.2017. 


