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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.2 
 

Mālpils novada Mālpilī      22.02.2017. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par Mālpils novada bibliotēkas vadītājas iecelšanu amatā. 

2. Par izmaiņām amatu sarakstā. 

3. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim 

un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

6. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.  

8. Par zemes vienību apvienošanu. 

9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

10. Par domes 30.11.2016. lēmuma Nr. 15/1 “Par adreses 

precizēšanu/maiņu” precizēšanu. 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās ar 

2017.gada septembri. 

13. Par grozījumu apstiprināšanu noteikumos „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”. 

14. Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas saskaņošanu. 

15. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos 

apstiprināšanu. 

16. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

17. Par 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par grantu programmas izstrādi uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

19. Par atbalstu hokeja komandām. 

20. Par darba grupas izveidošanu Mālpils svētku organizēšanai. 
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21. Par pielikuma apstiprināšanu pie Mālpils novada domes 25.01.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 

2017. gadam”. 

 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Māra Ārente, Agnese 
Hildebrante, Valts Mihelsons 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste, izpilddirektora 
pienākumu izpildītāja Iveta Krieviņa 
 
 
Nav ieradušies deputāti –  
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ, 
Andris Apsītis – pamatdarba dēļ, 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ, 
Leontina Amerika – personīgu apstākļu dēļ. 
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2/1.  
Par Mālpils novada bibliotēkas vadītājas iecelšanu amatā. 

Ziņo: I. Krieviņa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

2016. gada 23.decembrī novada domē saņemts Mālpils novada 
bibliotēkas vadītājas D.K. iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba. 

2016.gada decembrī pašvaldības mājas lapā tika ievietots sludinājums 
uz Mālpils novada bibliotēkas vadītājas amatu. Pieteikšanās termiņš – 2017. 
gada 27. janvāris. 

Līdz pieteikuma termiņa beigām novada domē saņemti 10 pretendentu 
pieteikumi. 6 pretendenti neatbilda Bibliotēku likuma 25.panta otrās daļas 
3.punkta prasībām, kurš nosaka, ka “Bibliotēku vadītājs (direktors) var būt 
persona, kurai ir bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs un attiecīga izglītība: 
3) vietējās nozīmes bibliotēkas vadītājam (direktoram) – augstākā 
akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba 
jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.” 

4 pretendentes – D.F., M.Ž., A.Č. un I. R. tika aicinātas novada domē 
uz darba interviju. 

Pēc visu pretendentu noklausīšanās, pretendentu atlases komisija 
pieņēma lēmumu par Mālpils novada bibliotēkas vadītāju apstiprināšanai 
novada domē virzīt Ausmu Čīmu. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu un “Bibliotēku 
likuma” 25.panta pirmo daļu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Par Mālpils novada bibliotēkas vadītāju iecelt AUSMU ČĪMU, personas kods: 
“dzēsts”, no 2017.gada 27.marta. 
 
 

2/2.  
Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo: I. Krieviņa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežs 
 

Ir noslēdzies atklāts konkurss uz Mālpils novada bibliotēkas vadītāja 
amatu un jaunais vadītājs darbu uzsāks 2017.gada marta beigās. 2017.gada 
septembrī Mālpils novada bibliotēkai jāveic akreditācija. Īsā laika posmā 
jāsagatavo iestādes dokumentācija. Uz 2017.gada janvāri novada bibliotēkā 
strādā bibliotēkas vadītājs uz pilnu slodzi un bibliotekārs uz nepilnu slodzi – 
24 stundām nedēļā.  

No novada iedzīvotājiem arī vairākkārt saņemti ierosinājumi par 
izmaiņām bibliotēkas darba organizācijā. 

Līdz ar to, lai sekmīgi sagatavotu iestādi akreditācijai, kā arī, lai veiktu 
izmaiņas darba laika organizācijā, būtu lietderīgi bibliotekāram noteikt pilnu 
slodzi. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 

1. Palielināt Mālpils novada bibliotēkas amata Bibliotekārs darba slodzi no 
0,6 (24 stundas nedēļā) uz pilnu slodzi - 40 stundām nedēļā no 
2017.gada 1.marta.  

2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2017.gadam” Pielikuma Nr.20 punktu Nr.2 un 
ar 2017.gada 1.martu izteikt to šādā redakcijā: 

 
 

Nr.p.k. 
Amata 

nosaukums 
Slodze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2017.gadam 

EUR 

2. Bibliotekāre 1 
18.2. Bibliotēku 

pakalpojumi 
II 8 1 598,00 

 

 
 

 
2/3.  

Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: V. Mihelsonam, S. Strausai 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252. panta piekto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim 
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”. 
 
 

 
2/4.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemti šādi personu iesniegumi ar lūgumu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā :   
  
1. No  otrās grupas invalīdes   M.S.  par   nekustamo īpašumu adresē: 
“dzēsts”.  20.01.2017.iesniegums ar reģ. Nr.98-S. 
2. No otrās grupas invalīda S.D.  par   dzīvokļa īpašumu adresē:  “dzēsts”. 
30.01.2017. iesniegums ar reģ. Nr.17/140-S.  
 3.No otrās grupas invalīda Ē.Z. par dzīvokļa īpašumu adresē:  “dzēsts”.  
07.02.2017.iesniegums ar reģ. Nr.17/182-S. 
4.No V.C. par nekustamo īpašumu “dzēsts”, ņemot vērā, ka ģimenei piešķirts 
daudzbērnu ģimenes statuss. 09.02.2017. iesniegums Nr. 118-S. 
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Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas 
un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 
 
Uzklausīja nodokļu administratores Mārītes Nīgrandes sniegto informāciju par 
I.S. atbilstību iepriekš minēto Saistošo noteikumu p.2.2.2. 
 
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 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1.1. Piešķirt 2017.gadā  par 6 mēnešiem (janvāris-jūnijs) nekustamā īpašuma 
nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas invalīdei   M.S., personas 
kods “dzēsts”,  deklarētās dzīvesvietas adrese ”dzēsts”,    par  nekustamo 
īpašumu ”dzēsts”. 
1.2. Piešķirt 2017.gadā   nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % 
apmērā  otrās grupas invalīdam   S.D., personas kods “dzēsts”, deklarētās 
dzīvesvietas adrese:   “dzēsts”,  par   dzīvokļa īpašumu “dzēsts”. 
1.3. Piešķirt 2017.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % 
apmērā   otrās grupas invalīdam   Ē.Z., personas kods  “dzēsts”, deklarētās 
dzīvesvietas adrese:     “dzēsts”,    par   dzīvokļa īpašumu    “dzēsts”. 
 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.3.1.:    
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt 2017.gadā par 8 mēnešiem (janvāris – augusts) nekustamā 
īpašuma nodokļa   atvieglojumu 25 % apmērā   V.C., personas kods  “dzēsts”, 
deklarētās dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,    par    nekustamo “dzēsts”. 
 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.2.:    
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
3.1. Piešķirt 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % 
apmērā   I.S., personas kods “dzēsts” , deklarētās dzīvesvietas adrese:   
“dzēsts”,  par    nekustamo īpašumu “dzēsts”. 
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2/5.  
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2017.gada 6.februārī Mālpils novada domē ar Nr.17/167-S reģistrēts  V.V. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par   deklarēto dzīvesvietu viņam 
piederošā īpašumā adresē: “dzēsts”, 5 gab. nepiederošām personām, kas 
uzrādītas iesnieguma pievienotajā sarakstā.  

Konstatēts sekojošais. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iegūta informācija par iesniegumā minēto 
personu dzīvesvietas deklarēšanu adresē: “dzēsts", Mālpils, Mālpils novads,  
t.i.: 

1) 2009. gada 15.oktobrī J.I. deklarēja savu un nepilngadīgo bērnu 
D.E.G. un M.E.G. dzīvesvietu, pamatojoties uz  vienošanos ar 
īpašnieka KLS “Vibroka” pārstāvi “dzēsts”; 

2) 2014.gada 16.oktobrī J. I. deklarēja sava jaundzimušā bērna R.S. 
dzīvesvietu, pamatojoties uz radniecību; 

3) 2015.gada 22.decembrī savu dzīvesvietu deklarēja S.B., 
pamatojoties uz īpašuma tiesībām. 

Ieraksti Zemesgrāmatā apliecina, ka īpašuma tiesības uz īpašumu adresē:  
“dzēsts”,   KLS “Vibroka” izbeigtas 2012.gada 27.jūnijā, bet S.B. bijis tā 
īpašnieks laikā no 2014.gada 14. oktobra līdz 2016.gada 30.decembrim. 

 V. V. mutiski un iesniegumā minētās personas rakstiski un pa tālruni 
informētas, ka iesniegumu  plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē un novada domes sēdē. Iesniegumā minētās 
personas aicinātas piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi 
ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina 
tiesisko pamatu  deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē: “dzēsts”, 
pašlaik. Telefona sarunā gan S.B., gan J.I. atzinuši, ka norādītajā adresē 
nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Ņemot vērā V. V. iesniegumu un personu mutisku apliecinājumu, ka  

nedzīvo adresē:  “dzēsts”, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu,  

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

 
1. Anulēt ziņas par J.I., personas kods “dzēsts”, un viņas nepilngadīgo bērnu 
M.E.G. un R.S. deklarēto dzīvesvietu adresē : “dzēsts”; 
2. Anulēt ziņas par   D.E.G., personas kods “dzēsts”,   deklarēto dzīvesvietu 
adresē : “dzēsts”; 
3. Anulēt ziņas par S.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. 
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Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  
 
 

2/6. 
 Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 2017. gada 6. februārī (reģ. Nr.168-S) saņemts T.M. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
“dzēsts”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 
0192, ar platību 6.7 ha nomu, uz kuras atrodas mājīpašums, par kuru 
ierosināta mantojuma pieņemšana un  pašvaldībā iesniegts  notāra izdotais 
mantošanas iesniegums. 
 
1. Zemes lietošanas tiesības izbeigtas T.M. un zeme piekritināta pašvaldībai 
29.09.2010. ar  domes lēmumu Nr. 11/2. 
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. daļu  gada laikā 
netika īstenotas nomas pirmtiesības -  Lauku apvidus zemes nomas līgums 
par nekustamā īpašuma zemes vienību netika noslēgts. 
3. Uz dotās zemes vienības atrodas mājīpašums “dzēsts”, par kura uzsākts 
mantojuma pieņemšanas process. 
4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu, kas 
nosaka, ka par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo 
ēku (būvju) uzturēšanai ir noslēdzams zemes nomas līgums un ēku (būvju) 
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai 
personai. 
5. Saskaņā ar augstāk minētā likuma  25. panta 5. daļu, zemes nomas maksa 
maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības. 

6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 6. daļa nosaka, ka  zemes 

lietotājs nomas maksu maksā par visu lietošanā piešķirto zemi, ja viņš līdz 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienai: 

1) nav noslēdzis zemes nomas līgumu par nomas tiesībām uz daļu no 

viņa lietošanā bijušās zemes; 

2) rakstveidā nav atteicies no zemes lietošanas tiesībām. 

7. Nekustamā īpašuma  zemes vienība tiek  uzturēta labā lauksaimnieciskā 

stāvoklī.  

8. Par nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads  zemes vienību T.M. veic 

nekustamā īpašuma  nodokļa nomaksu. 
 
 
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu, piekto daļu un sesto daļu, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
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1.1. Slēgt zemes nomas līgumu  ar T.M. par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0192, platību 6.7 ha, nomu. 
1.2. Nomas maksa aprēķināma no nomas pirmtiesību iegūšanas dienas 
29.09.2010. 
1.3. Līgumu reģistrēt Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 

 
2. Mālpils novada domē 2016. gada 8. februārī (reģ. Nr.185-S) saņemts A.S. 
iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
Rūpniecības iela 9, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0902 daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.S. par nekustamā īpašuma Rūpniecības 
iela 9, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0902 daļas  ar platību 0.03 ha nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
2.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 

 
 

2/7. 
 Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.  

Ziņo:  A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2017. gada 16. janvārī (reģ. Nr.71-S) saņemts akciju 
sabiedrības “Latvijas Valsts meži” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par 
pašvaldības ceļa C-11 Čušļi-Vildeni-Lībenes  posma un zemes - nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 8074 006 0249, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0249, daļas atbilstoši grafiskajam pielikumam, 
nodošanu bezatlīdzības kārtībā valstij, Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas personā, kas nepieciešams akciju sabiedrības “Latvijas Valsts 
meži” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas teksta 
datiem, nekustamais īpašums Ceļš C-11 Čušļi-Vildeni-Lībenes, kadastra Nr. 
8074 006 0249, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 004 026, platību 6.51 ha, ir pašvaldībai piekrītošā zeme, 
par kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes vienībai 
nav veikta kadastrālā uzmērīšana. Zemes vienības kadastrālā vērtība ir 4557 
EUR. 

Ceļš C-11 Čušļi-Vildeni-Lībenes ar kopējo garumu 6,53 km  ir pašvaldības 
uzskaitē un bilancē ar vērtību 44393.60 EUR.  

Atdalīšanai paredzētais posms km nodrošina piekļūšanu Mālpils 
novada mājīpašumiem “Ģistas”, “Vecģistas”, “Ciedrītes”, “Jaunčušļi”, 
“Kannenieki”, “Mežgravas”, “Veclībenes”, “Jaunlībenes”. 
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Atdalāmajā posmā ceļš robežojas ar AS “Latvijas valsts meži” 
īpašumiem. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās 
daļas sestais punkts nosaka, ka pašvaldība nekustamo īpašumu var 
atsavināt, nododot to bez atlīdzības; 

4. panta pirmā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu var ierosināt, ja 
tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 
nodrošināšanai; 

4. panta otrā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu var ierosināt 
attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras 
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta; 

42. panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas 
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas 
personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 
bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 
publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai 
nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas 
vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma 
atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots 
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās 
valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai 
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska 
persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, 
kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 2. panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar 
saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar 
publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos 
aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
Saskaņā ar Likuma 5.panta ceturto daļu, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 
nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks 
par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai 
atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta 
noteikumos nav paredzēts citādi. Savukārt Likuma 5.panta sestā daļa noteic, 
ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības 
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 
Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, 21. panta 17. 
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 6. punktu, 
5. panta pirmo daļu, 42. panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 5. panta 
ceturto un sesto daļu, 
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nodot Valstij Zemkopības ministrijas personā, meža 

apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, īpašumā 

bez atlīdzības pašvaldībai piekrītošā  nekustamā īpašuma „Ceļš C-11 

Čušļi-Vildeni-Lībenes”, kadastra Nr. 8074 006 0249, daļu un ceļa 

posmu (atbilstoši grafiskajam pielikumam). 

2. Pilnvarot A/S “Latvijas valsts meži” veikt visas nepieciešamās darbības 

nekustamā īpašuma “Ceļš C-11 Čušļi-Vildeni-Lībenes”, kadastra Nr. 

8074 006 0249, zemes gabala sadalei un īpašuma tiesību 

nostiprināšanai uz Mālpils novada domes vārda.  

3. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu „Ceļš C-

11 Čušļi-Vildeni-Lībenes”, kadastra Nr. 8074 006 0249, atsavināt un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienākumu Zemkopības 

ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Mālpils novada 

pašvaldībai, ja tas netiek izmantots meža apsaimniekošanas  funkciju 

nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

4. Neapgrūtināt citu personu nokļūšanu tiem piederošajos īpašumos, 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt ceļa servitūtu dibināšanu. 

5. Slēgt vienošanos ar Mālpils novada pašvaldības    SIA “Norma K”  par 

ceļa posmā veicamajiem uzturēšanas darbiem, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju piekļūšanu mājīpašumiem. 

 
 

2/8.  
Par zemes vienību apvienošanu. 

Ziņo:  A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 2017. gada 2.februārī (reģ. Nr.17/153-S) saņemts 
D.R.J. iesniegums par viņai piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” un 
“dzēsts” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0929 un 8074 
003 0878 apvienošanu. 
 
Augstāk minēto nekustamo īpašumu zemes vienībām ir kopēja robeža un, 
saskaņā ar  Zemes ierīcības likuma 8. panta  trešās daļas otro apakšpunktu, 
zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas 
blakus esošās zemes vienības, ja par to ir pieņemts vietējās pašvaldības 
lēmums. 
 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas otro 
apakšpunktu, Kadastra likuma 1. panta 14. apakšpunktu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, 2. punkta  septīto un devīto 
apakšpunktu, Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 

1. Atļaut apvienot D.R.J. piederošo nekustamo īpašumu “dzēsts” un 
“dzēsts” zemes vienības: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
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003 0929, platību 5.96 ha pievienojot zemes vienību  ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0878, platību 0.35 ha. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar platību 6.31 ha  noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas      mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

3. Apvienotajai Zemes vienībai noteikt adresi “dzēsts”, Mālpils novads, 
LV-2152. 

4. Nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu “dzēsts”, Mālpils 
novads. 

 
 

2/9. 
 Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 14.februārī (reģ. Nr.17/215-S) 
saņemts E.M. un L.M. iesniegums par nekustamā īpašuma “dzēsts”, 
sastāvošu no piecām zemes vienībām, sadali, atdalot zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80740030073, platību 5.00 ha, piešķirot nosaukumu 
“dzēsts”, Mālpils novads. 

 
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” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1.Piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads, īpašumam, sastāvošam no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0073, platību 5.00 ha, kura 
atdalīta no nekustamā īpašuma “dzēsts”, Mālpils novads. 
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0073, platību 5.00 ha, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 
 
 

2/10. 
 Par domes 30.11.2016. lēmuma Nr. 15/1 “Par adreses 

precizēšanu/maiņu” precizēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē saņemta Valsts zemes dienesta vēstule, kurā lūdz 
izvērtēt 2016.gada 30. novembra sēdes lēmuma   Nr.15/1 “Par adreses  
precizēšanu/maiņu” 2.9. punktu un  2.9.1, 2.9.2, 2.9.3 apakšpunktu atbilstību  
2015.gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas 
noteikumi” 8.1. punkta prasībām. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
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1. Izteikt 2016. gada 30. 11.2016. sēdes Nr. 15.lēmuma Nr.15/1 “Par adreses  
precizēšanu/maiņu”  punktu Nr. 2.9.un apakšpunktus 2.9.1, 2.9.2 un 2.9.3  
sekojošā redakcijā: 
 
2.9 8074 003 

0238 

8074 003 

0238 001 

------------- “Zīlēni”, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV-

2152 

Garkalnes 

iela 12, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV - 

2152 

 

2.9.1 --------- --------- 8074 003 

0238 001 

001 

“Zīlēni”-1, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV-

2152 

Garkalnes 

iela 12-1, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov. LV - 

2152 

 

2.9.2 --------- --------- 8074 003 

0238 001 

002 

“Zīlēni”-2, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV-

2152 

Garkalnes 

iela 12-2, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV - 

2152 

 

2.9.3 --------- --------- 8074 003 

0238 003 

“Zīlēni”3/4, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV-

2152 

Garkalnes 

iela 12-3, 

Mālpils, 

Mālpils 

nov., LV - 

2152 

 

 
2/11.  

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada dome ar 2016.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.16/18 
nolēma  rīkot ceturto 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 30000,- EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro), apstiprināti nekustamā 
īpašuma „Meža Saulieši” atsavināšanas to pārdodot ceturtās 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 2017. gada 13.februārī. 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 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 par 30100.-EUR (trīsdesmit tūkstoši 
viens simts eiro), minētā summa, saskaņā ar izsoles noteikumu 20.punktu,  
ieskaitīta Mālpils novada domes kontā. 
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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.2,  

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

 
1.1. Apstiprināt 2017. gada 13.februārī notikušās 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 
izsoles rezultātus; 
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “FORWOOD”, reģ.Nr.40203033453, par 
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 atsavināšanu par 30100,-EUR 
(trīsdesmit tūkstošiem vienu simtu eiro); 
1.3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma 
izpildi. 
 
 
 
2. Mālpils novada dome ar 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.16/18 
nolēma  rīkot trešo 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 otro daļu tika pazemināta izsoles sākumcena, 
nosakot abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 5600,- EUR (pieci 
tūkstoši seši simti eiro), apstiprināti nekustamā īpašuma „Galilejas” un 
nekustamā īpašuma „Rumbas” atsavināšanas tos kopīgi pārdodot trešās 
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 – 2017.gada 13.februāra 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 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 

 
2.1. Atzīt 2017.gada 13.februārī 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 
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003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha 
platībā mutisko izsoli ar augšupejošu soli   par nenotikušu. 
 

 
2/12.  

Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās ar 
2017.gada septembri. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

14.02.2017. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.17/219-s) par izglītojamo uzņemšanas ar 2017.gada 
septembri saskaņošanu  šādās profesionālās izglītības programmās: 

 
Valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmas 

Izglītības 

progr. kods 

Izglītības progr. 

nosaukums 

 

Kvalifikācija Mācību 

valoda 

Programm

as veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

(klases) 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

Plānotais 

izglītojamo 

skaits 

2017.g. 

septembra 

uzņemšanai 

Grupu 

skaits 

 

33 811 021 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists  

L  Klātiene 9 4 25 1 

 

33 582 03 1 Siltuma, gāzes 

un ūdens 

tehnoloģija 

Inženierkomuni- 

kāciju tehniķis 

L Klātiene 9 4 13  

 

1 

 33 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks L Klātiene 9 4 12 

33 214 03 1 Interjera dizains Interjera 

noformētājs 

L Klātiene 9 4 16 1 

      Kopā 66 3 

 
Eiropas Savienības fonda finansētās profesionālās izglītības programmas 

Izglītības 

progr. kods 

Izglītības progr. 

nosaukums 

 

Kvalifikācija Mācību 

valoda 

Programm

as veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

(klases) 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

Plānotais 

izglītojamo 

skaits 

2017.g. 

septembra 

uzņemšanai 

Grupu 

skaits 

 

32a 811 02 1 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs L Klātiene 9 1 16 1 

32a 811 02 1 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Konditors L Klātiene 9 1 16 1 

      Kopā 32 2 

 

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

1. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās 
profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi: 
1.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 

kods 33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists; 
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1.2. izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
(programmas kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju 
tehniķis; 

1.3. izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” 
(programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; 

1.4. izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
33214031), kvalifikācija - interjera noformētājs. 

 
2. Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017.gada septembrī sekojošās 

Eiropas Savienības fonda finansētās profesionālās izglītības 
programmās ar mācību ilgumu 1(viens) gads: 
2.1. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 

kods 32a811021), kvalifikācija - pavārs; 
2.2. izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas 

kods 32a811021), kvalifikācija – konditors. 
 

2/13.  
Par grozījumu apstiprināšanu noteikumos „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”. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Saskaņā ar 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 44.punktu profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu dibinātāji no 2017.gada 1.janvāra  nodrošina pedagogiem 
zemākās darba algas likmes atbilstoši minēto noteikumu 1.pielikumam – tas ir 
680.00 EUR/mēnesī par likmi. Lai nodrošinātu atbilstoši 2011.gada 
27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts 
finasē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības 
programmas” piešķirtā valsts dotācijas finansējuma izlietojumu saskaņā ar 
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu 
finansēšanas līgumu Nr.5-5.5/85, veikti grozījumi ar Mālpils novada domes 
2016.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr.12/13 apstiprinātajos noteikumos 
“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” papildinot minētos noteikumus ar punktiem:   

“18.1. Profesionālās ievirzes izglītības iestādē piemaksas par papildus 
pedagoģisko darbu piešķir ar direktora rīkojumu uz konkrētu laiku – 
vienu vai vairākiem mēnešiem, rīkojumā norādot piemaksas apjomu, 
laiku, pamatojumu. 
18.2. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogiem uz 1.janvāri 
un 1.septembri noteiktās piemaksas iekļauj tarifikācijā, norādot 
rīkojuma datumu, Nr., piemaksas ilgumu; 
18.3. Īslaicīgās piemaksas par papildus pedagoģisko darbu piešķir ar 
direktora rīkojumu, neveicot izmaiņas tarifikācijā.” 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 3.punktu,  
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1. Veikt izmaiņas noteikumos “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”, papildinot ar 
punktiem 18.1., 18.2. un 18.3. šādā redakcijā:  

“18.1. Profesionālās ievirzes izglītības iestādē piemaksas par papildus 
pedagoģisko darbu piešķir ar direktora rīkojumu uz konkrētu laiku – 
vienu vai vairākiem mēnešiem, rīkojumā norādot piemaksas apjomu, 
laiku, pamatojumu; 
18.2. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogiem uz 
1.janvāri un 1.septembri noteiktās piemaksas iekļauj tarifikācijā, 
norādot rīkojuma datumu, Nr., piemaksas ilgumu; 
18.3.Īslaicīgās piemaksas par papildus pedagoģisko darbu piešķir ar 
direktora rīkojumu, neveicot izmaiņas tarifikācijā.” 
 

2. Apstiprināt 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” grozījumus (pielikumā). 

 
2/14.  

Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas saskaņošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

2017.gada 15.februāri Mālpils novada domē saņemts Mālpils Mūzikas 
un mākslas skolas direktora iesniegums (Reģ.Nr.229-s) ar lūgumu no 
01.02.2017. atļaut palielināt no pašvaldības budžeta finansēto profesionālās 
ievirzes izglītības programmu pedagogu mēneša darba algas likmi no 680.00 
EUR uz 730.00 EUR. 
 Saskaņā 2017.gada 16.janvārī noslēgto Profesionālās ievirzes 
mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgumu Nr.5-
5.5/85, Mālpils Mūzikas un mākslas skolai 2017.gada janvāra – augusta 
mēnešiem 13% no piešķirtās valsts dotācijas paredzēts piemaksām par 
pedagogu papildus pienākumiem, kā arī pedagoga darba algas likmes 
palielināšanai. Vienlaicīgi līguma nosacījumi paredz, ka piešķirtā valsts 
dotācija pedagogu darba samaksai, profesionālās darbības kvalitātes 
piemaksām, piemaksām par papildus pedagoģisko pienākumu veikšanu un 
pedagogu darba algas likmes paaugstināšanai izlietojama ne mazāk kā 52 
audzēkņu izglītošanai un 5,72 pedagoģisko likmju samaksai mēnesī 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmām un ne mazāk kā 34 
audzēkņu izglītošanai un 1,16 pedagoģisko likmju samaksai mēnesī 
profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā. Ņemot 
vērā līguma nosacījumus un piešķirtās valsts dotācijas apmēru, ar 
01.01.2017. mēneša darba algas likme no valsts dotācijas finansēto 
profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogiem ir noteikta 730.00 
EUR. 
 Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pedagogu darba samaksai, 
palielinot darba algas likmi no pašvaldības budžeta finansēto profesionālās 
ievirzes izglītības programmu pedagogiem un nosakot darba algas likmi 
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730.00 EUR apmērā, nepieciešams finansējums darba algas likmes 
paaugstināšanai 3,7 likmēm, kas sastāda  229.00 EUR/mēnesī. 
 
 Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10.punktu, kas nosaka, ka 
izglītības iestādes vadītājam apstiprinātā finansējuma ietvaros ir tiesības 
noteikt augstāku pedagoga mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos 
noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikācijas 
sarakstu (pielikumā). 
 

 
2/15. 

 Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos 
apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 16.02.2017. saņemts biedrības “Mālpils zivīm” 
iesniegums ar lūgumu apstiprināt izmaiņas Mālpils novada pilnvaroto personu 
vides aizsardzības jautājumos sarakstā. 
 
Dome ar 25.01.2017. lēmumu Nr. 1/8 “Par pašvaldības pilnvaroto personu 
vides aizsardzības jautājumos apstiprināšanu” izsniegusi apliecības 4 
biedrības “Mālpils zivīm” biedriem. 
 
Pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2007. gada 18. jūlija kārtību 
„Kārtība kādā sagatavojamas, reģistrējamas un izsniedzamas Mālpils 
pašvaldības pilnvaroto personu apliecības vides uzraudzības jautājumos”,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1. Papildināt Mālpils novada pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos 
sarakstu un izsniegt uz 5 gadiem Mālpils pašvaldības pilnvarotās personas 
vides aizsardzības jautājumos apliecību sekojošām personām: 
 

1.1. Gints Zunde ,  personas kods: “dzēsts”; 

1.2. Gundars Bubinskis, personas kods: “dzēsts”; 

1.3. Jānis Greiškāns,  personas kods: “dzēsts”; 

1.4. Sandis Puksis,  personas kods: “dzēsts”; 

1.5. Reinis Zariņš,  personas kods: “dzēsts”.  
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2/16.  
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot AS „Swedbank” 07.02.2017. iesniegumu Nr.A08-17.3/SWBL-
1743, par telpu nomas līguma pagarināšanu uz diviem mēnešiem, tas ir, līdz 
2017.gada 30.aprīlim, dome konstatē, ka 28.februārī beidzas pušu starpā 
2016.gada 24.februārī noslēgtā vienošanās pie 2013. gada 28. februāra telpu 
nomas līguma Nr. 317LG00-018/1  par Telpu nomu domes administratīvās   
ēkas 1.stāvā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, kuru AS „Swedbank” izmantoja vienu 
reizi nedēļā Mālpils pašvaldībā dzīvojošo  bankas klientu apkalpošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,  

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

 
1. Pagarināt  AS Swedbank un Mālpils novada domes 28.02.2013. 

noslēgtā Telpu nomas Līguma Nr.317LG00-018/1  termiņu līdz 2017.gada 
30.aprīlim. 

2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt Nomas Līguma aktualizāciju. 
 

 
 

2/17.  
Par 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis 
ir veicināt Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un 
uzlabot vietējo dzīves kvalitāti saskaņā ar Mālpils novada Attīstības plāna 
(2012–2018) nostādnēm.  

2016. gadā projektu konkursam bija iesniegti 9 projektu pieteikumi ar 
kopējo pieprasīto summu 5 767,45 EUR. Pēc to izvērtēšanas konkursa žūrija 
nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 7 projektu pieteikumiem, kas bija 
atbilstoši konkursa nolikumam. Kā labākais projekts tika izvirzīts Anitas 
Bīriņas vadītais projekts “Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un izklaides 
laukums Mergupes krastā”. 
                Lai turpinātu uzsākto darbu, šī gada novada domes budžetā ir 
paredzēti līdzekļi 5 000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 
„Mēs savam novadam” finansēšanai, paredzot vienam projektam finansiālu 
atbalstu līdz 700 EUR.  
                Lai turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un 
projektu grupu paveikto, ir nepieciešams: 
1) apstiprināt 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 
novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu, 
2) izveidot un apstiprināt konkursa žūriju. 
 
Dome, balsojot ar 4 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) vienai deputātei M. Ārentei, saskaņā ar likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties,  NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs 
savam novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu (skatīt pielikumā). 
2. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā: 

2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors, 
2.2. Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja, 
2.3. Māra Ārente, Mālpils novada domes deputāte, 
2.4. Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore. 
 

 
2/18.  

Par grantu programmas izstrādi uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
2017. gada 10. februārī saņemts R.A. iesniegums ar lūgumu piešķirt 
līdzfinansējumu viņa iecerētajam projektam “Aktīvās atpūtas parka 
“Izdzīvotājs” izveide Mālpils novadā”.  
 
Projektu iecerēts iesniegt LEADER programmā, kas atvērs savu otro kārtu 
2017. gada februāra otrajā pusē.  
 
Projekta īstenošanas vieta – Mālpils novada “dzēsts”, kas pieder projekta 
īstenotāja ģimenei. Tiks sagatavots īpašuma nomas līgums uz 10 gadiem. 
 
Projekta kopējais finansējums 38 000 EUR, t. sk. 55% jeb 21 000 iecerēti no 
ES fonda, 26% jeb 10 000 EUR – privātie līdzekļi. Projekta iesniedzējs lūdz 
Mālpils novada domes līdzfinansējumu projekta pirmās kārtas realizēšanai 
7000 EUR apmērā. 
 
Dome, izvērtējot iesnieguma būtību un iespējamos riskus, secina, ka būtu 
lietderīgi izstrādāt saistošos noteikumus par atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai Mālpils novadā. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
Uzdot izpildinstitūcijai līdz 21.03.2017. izstrādāt Grantu programmu 
uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam. 

 
 

2/19.  
Par atbalstu hokeja komandām. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 15. februārī saņemts E.B. 
iesniegums par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja komandām. Hokeja 
komanda “Mālpils” tika izveidota 2011. gadā ar nodomu ap sevi pulcēt Rīgā 
dzīvojošus mālpiliešus ar vēlmi piedalīties hokeja turnīrā. Komanda ar 
atzīstamām sekmēm piedalās amatieru hokeja turnīros. Augstākais 
sasniegums ir Entuziastu hokeja līgā izcīnītais kauss kā labākajai komandai 
R2 divīzijas izslēgšanas spēļu sērijā 2013./2014. gada sezonā. Šobrīd Mālpils 
komandas sastāva treniņprocesā piedalās 5 mālpilieši, bet līgas spēlēs divi.  
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Hokeja komanda “Mālpils” ir ieguvusi popularitāti amatieru hokejā  un 
spēj to parādīt laukumā, tā ir bijusi laba reklāma Mālpils novadam. Līgas 
vadība un citas komandas vienmēr ir apsveikušas komandas vēlmi pārstāvēt 
noteiktu apdzīvotu vietu.  
 

Hokeja komanda atrodas tiešā biedrības “Mālpils sporta klubs” 
paspārnē, lai būtu iespējams slēgt līgumu ar ledus halli par ledus laukuma 
izmantošanu, taču ar noteikumu, ka komanda pati sedz visas izmaksas. 

Hokeja komanda Mālpils lūdz domes atbalstu ledus laukuma īres 
izmaksu segšanai viena kalendārā mēneša ietvaros, kas ir 1000 EUR. Vienas 
ledus stundas izmaksas ir 200 EUR. 
Atbalstu ir iespējams saņemt, pārskaitot līdzekļus uz biedrības “Mālpils sporta 
klubs” kontu. 
 
Dome, balsojot ar 3 balsīm “par” (A. Lielmežs, M. Ārente,  
A. Hildebrante) diviem deputātiem -  S. Strausai, V. Mihelsonam, saskaņā ar 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt finansiālu atbalstu ledus laukuma īres izmaksu segšanai: 
1.1. Hokeja komandai “Mālpils” – 600,00 EUR apmērā. 
1.2. Hokeja komandai “Mālpils vilki” – 400,00 EUR apmērā. 
 
2. Pārskaitīt piešķirtos līdzekļus uz biedrības “Mālpils sporta klubs” kontu. 
 
3. Biedrībai iesniegt atskaiti par piešķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. jūnijam. 
 

 
2/20.  

Par darba grupas izveidošanu Mālpils svētku organizēšanai. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Lai izveidotu daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu 
programmu Mālpils svētku sagatavošanai un īstenošanai, nepieciešams 
izveidot darba grupu. 

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 
1. Izveidot pašvaldības darba grupu Mālpils svētku svinību sagatavošanai un 
īstenošanai sekojošā sastāvā: 
 
1.1. Solvita Strausa – darba grupas vadītāja 
1.2. Edīte Priekule  
1.3. Antra Austriņa - Seņkāne 
1.4. Voldemārs Cērps  
1.5. Agris Bukovskis 
1.6. Iveta Krieviņa 
1.7. Valts Mihelsons 
1.8. Māra Ārente 
1.9. Leontina Amerika 
1.10. Ģirts Lielmežs 
1.11. Ieva Pauloviča 
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1.12. Viktorija Kalniņa 
 

 
2/21.  

Par pielikuma apstiprināšanu pie Mālpils novada domes 25.01.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 

2017. gadam”. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada dome 15.02.2017. ir saņēmusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumu par Mālpils 
novada pašvaldības domes 2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumus 
Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 
 
Atzinumā norādīts, ka minētajos saistošajos noteikumos nav ietverta 
informācija par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, 
ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda 
uzskaites klasifikācijai, kā to nosaka likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
16.panta pirmās daļas 4.punkts. 
 
VARAM lūdz Mālpils novada pašvaldību iesniegt saistošo noteikumu 
pielikumu ar informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem 
galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai. 
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
A. Hildebrante, V.Mihelsons) NOLEMJ: 
 

Apstiprināt pielikumu Nr.5a “Mālpils novada pašvaldības saistības un sniegtie 
galvojumi uz 2017. gada 1. janvāri” pie Mālpils novada domes 25.01.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 
gadam” (lieta Nr. 1-01.1). 

 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
23.02.2016. 


