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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.1 
 

Mālpils novada Mālpilī      25.01.2017. 
 

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

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par Mālpils novada domes izglītības iestāžu vienotā Eiropas attīstības 

plāna apstiprināšanu. 
2. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 

īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada 
janvāra - augusta mēnešiem. 

3. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības 
budžeta. 

4. Par tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 
5. Par piedalīšanos projektos. 
6. Par projekta “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana” pieteikumu. 
7. Par biedrības “Mālpils zivīm” projekta līdzfinansēšanu. 
8. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos 

apstiprināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
13. Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 
14. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām 
reģionālajām skatēm un konkursiem. 

15. Par Mālpils novada vidusskolas dienesta dzīvojamās telpas  izīrēšanu. 
16. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas līguma 

noslēgšanu. 
17. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. 
18. Par darba samaksu vēlēšanu komisijas locekļiem 
19. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām. 
20. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
21. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 

2017. gadam” apstiprināšanu. 
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti –Andris Apsītis, Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Solvita 
Strausa, Leontina Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante 
 
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektors Agris Bukovskis  
Mālpils novada vidusskolas direktores p.i. Lilita Jomerte 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums 
 
Nav ieradušies deputāti –  
 
Linards Ligeris – pamatdarba dēļ 
Rolands Jomerts – pamatdarba dēļ 
 
 
 
Sēdes vadītājs - domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu.  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (A.Lielmežs, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis), vienai deputātei -  S. 
Strausai, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 
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1/1.  
Par Mālpils novada domes izglītības iestāžu vienotā Eiropas attīstības 

plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Pamatojoties uz Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītājas Līvijas Mukānes 
ziņojumu, ka plānots iesniegt Mālpils novada domes projektu Erasmus+ 
programmā “Skolu vadības un pedagoģiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana” un pieteikuma veidlapai ir jāpievieno iestādes Eiropas 
attīstības plāns, 
 
Izskatot sagatavo attīstības plāna projektu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils novada domes izglītības iestāžu vienoto Eiropas attīstības 
plānu (pielikumā). 
 
 

 
1/2.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 
īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada 

janvāra - augusta mēnešiem. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Saskaņā ar 24.11.2016. Saeimas pieņemto likumu “Par valsts budžetu 
2017.gadam” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada  
14. decembra vēstuli Nr. 01-14e/5164 "Par mērķdotācijām pašvaldībām 2017. 
gada janvārim - augustam", Mālpils novada pašvaldībai ir piešķirta valsts 
budžeta mērķdotācija 20 422.00 EUR apmērā 2017. gada janvāra –augusta 
mēnešiem interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  
 31.08.2016. Mālpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 
Nr.10/18 par interešu izglītības programmu finansēšanu 2016./2017. mācību 
gadā, paredzot sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības 
programmu realizēšanai atbilstoši interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam, nosakot Mālpils novada 
vidusskolai 58%, Mālpils internātpamatskolai 22%, Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai 20% no valsts piešķirtās mērķdotācijas. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu 
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
  

1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2017.gada janvāra-augusta 
mēnešiem interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts 
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sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības 
iestādēm sekojoši:  
1.1. Mālpils novada vidusskolai – 11845.00 EUR (1480,63 

EUR/mēnesī); 
2.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4084.00 EUR (510.50 
EUR/mēnesī);  
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 4493.00 EUR (561.63 EUR/mēnesī). 

 
 

1/3.  
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Saskaņā ar 31.08.2016. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.10/18 par 
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta novada izglītības iestādēm 
interešu izglītības programmu realizēšanai 2016./2017. mācību gadā, 
nodrošinot visu Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 2016. gada 24. augusta 
sēdē (protokols Nr.1) saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu, un 
pamatojoties uz 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu 
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1.Piešķirt finansējumu 2017. gada janvāra - augusta mēnešiem interešu 
izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta interešu izglītības 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši:  

1.1.Mālpils novada vidusskolai – 15008.00 EUR (1876.00 EUR/mēn) 
1.2. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 12018.00 EUR (1502.25 
EUR/mēnesī); 
1.3.Mālpils internātpamatskolai – 7348.00 EUR ( 918.50 EUR/mēnesī); 
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai - 672.00 EUR (84.00 
EUR/mēn); 
1.5. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 2152.00 EUR (269.00 
EUR/mēnesī) 

 
 

1/4.  
Par tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē izglītības iestāžu vadītāji iesnieguši pedagogu 

tarifikācijas uz 2017.gada 1.janvāri. Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija 

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

12.punktu, 

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

1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 
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2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

3. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 

4. Saskaņot Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 

5. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju 

(pielikumā); 

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

7. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

vadītāja tarifikāciju (pielikumā); 

8. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā); 

9. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā); 

10. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju 

(pielikumā). 

 
 

1/5.  
Par piedalīšanos projektos. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Ņemot vērā Mālpils novada nevalstisko organizāciju aizvien lielāku 
aktivitāti (biedrība “Notici sev!”, Mālpils jauniešu iniciatīvas grupa), kā arī 
aktuālo problēmu vasaras sezonā pilnvērtīgi izmantot publisko brīvdabas 
estrādi, ir iespēja sagatavot divus projektu pieteikumus 2017. gada februārī 
plānotajai Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai” projektu konkursa otrajai kārtai: 
 

1) Mālpils pašvaldības publisko telpu remonts un labiekārtošana 
sabiedrisko aktivitāšu atbalstam, 
2) Mālpils brīvdabas estrādes rekonstrukcija.  

 
Abu projektu idejas izvirzītas saskaņā ar  Mālpils novada Attīstības 
programmas (2012–2018) Rīcības plānu (R 2.12 Mālpils estrādes 
infrastruktūras atjaunošana, R 2.36 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
R 3.15 Jauniešu iniciatīvu veicināšana un iesaiste novada attīstībā, R 3.19 
NVE sektora attīstības veicināšana un R 4.7 Jauniešu centra izveide) un 
Investīciju plānu 2016.-2017.gadam. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1. Piedalīties LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” projektu 
konkursā ar projektu pieteikumiem: 

1.1. “Mālpils pašvaldības publisko telpu remonts un labiekārtošana 
sabiedrisko aktivitāšu atbalstam” (rīcība Nr.2.2. Daudzveidīgu 
sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība); 
1.2. “Mālpils brīvdabas estrādes rekonstrukcija” (rīcība Nr. 2.1. Vietējās 
teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai). 
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2. Uzdot izpildinstitūcijai uzsākt darbu pie projekta pieteikumu sagatavošanas. 
 
 

1/6.  
Par projekta “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana” pieteikumu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē ir saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora 
Jura Vītuma iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Mālpils mūzikas un 
mākslas skolas piedalīšanos Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
“Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
konkursā ar domes līdzfinansējumu 1111,95 EUR apmērā. Projekta kopējā 
summa ir 2 611,95 EUR. 
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, Mālpils Mūzikas un 
mākslas skola ir sagatavojusi projekta pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” izsludinātajam projektu konkursam un vēlas konkursā 
pieteikties uz Grafikas preses augstspiedei iegādi (cena 631,95 EUR, Mālpils 
novada domes līdzfinansējums 131,95 EUR) un “iMac 27" datora iegādi (cena 
1980 EUR, Mālpils novada domes līdzfinansējums 980,00 EUR). Minētajām 
precēm ir veikta cenu aptauja.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas piedalīšanos Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā ar projektu “Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas Mākslas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, 
nodrošinot tam līdzfinansējumu 1111,95 EUR apmērā. 
 

 
1/7.  

Par biedrības “Mālpils zivīm” projekta līdzfinansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemts biedrības “Mālpils zivīm” valdes locekļa 
Normunda Nagļa iesniegums. Biedrība gatavo kārtējo projektu ar nosaukumu 
“Videonovērošanas sistēmas ieviešana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” 
iesniegšanai ELFLA fonda līdzekļu piesaistei, kura ietvaros paredzēts 
iegādāties un uzstādīt videonovērošanas sistēmu uz dambja starp Mālpils 
centra un Mālpils HES ūdenskrātuvēm daļēji uz Mālpils novada domei 
piederoša ielu apgaismes elektropārvades staba, daļēji uz jauniem balstiem, 
kā arī iegādāties bezpilota lidaparātu. 

Biedrība lūdz iznomāt nepieciešamo staba daļu, kā arī līdzfinansēt 
projektu 10% apmērā no kopējām izmaksām. Izmaksu apjoms, saskaņā ar 
veikto iepirkuma procedūru, plānojams 30 141,10 EUR apmērā. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
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Līdzfinansēt biedrības “Mālpils zivīm” projektu “Videonovērošanas sistēmas 
ieviešana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” 10% apmērā no kopējām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 3015,00 EUR. 
 

 
1/8.  

Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos 
apstiprināšanu. 

Ziņo: 
Tiek dots vārds: 

 
Mālpils novada domē 03.01.2017. saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 

valdes priekšsēdētāja V. Komarova iesniegums (reģ. Nr. 6-s) ar lūgumu 
apstiprināt pašvaldības pilnvaroto personu statusā vides aizsardzības 
jautājumos biedrības “Mālpils zivīm” biedrus. 

 
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 6 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis), vienam deputātam -  V. Mihelsonam, 
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
1. Izsniegt uz 5 gadiem Mālpils pašvaldības pilnvarotās personas vides 
aizsardzības jautājumos apliecību sekojošiem biedrības „Mālpils zivīm” 
biedriem: 
 
1.1. Saulis Mihelsons, pers. kods [dzēsts]; 
1.2. Normunds Naglis, pers. kods [dzēsts]; 
1.3. Normunds Ozoliņš, pers. kods [dzēsts]; 
1.4. Raimonds Krūmiņliepa, pers.kods [dzēsts].  
 
2. Anulēt izsniegtās apliecības Nr. 001015 – 001022. 
 
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils novada domes 
30.04.2014. lēmums Nr. 6/25 “Par pašvaldības pilnvaroto personu vides 
aizsardzības jautājumos apstiprināšanu”. 

 
 
 

1/9.  
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemti politiski represēto personu iesniegumi ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā:   
 
[dzēsts]  
 
LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta  otrā daļā  noteikts: 
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Politiski represētajām personām par zemi, kā arī šā likuma 3.panta pirmās 
daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja 
nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai 
nodokļa samazinājums netiek piemērots. 
  
 
Mālpils novada domē saņemti šādi citu personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā: 
  
[dzēsts] 
 
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas 
un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
Ņemot vērā personu iesniegumus un  pamatojoties uz LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu: 
 
[dzēsts] 
  
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.1.1.:    
  
[dzēsts] 
 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.1.:    
   
[dzēsts] 

 
 

1/10.  
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2016. gada 9. janvārī (reģ. Nr.35-s) saņemts 
Dz.K., p. k. [dzēsts], iesniegums ar lūgumu izbeigt  zemes nomas līgumu Nr. 
79/13, kurš reģistrēts Mālpils novada nomas zemju žurnālā 2013 gada 9. 
decembrī,  par mazdārziņa lietošanai iznomātas zemes  daļas nomu, ar  
2016. gada 31. decembri. 

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

Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.79/13 ar Dz.K. par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 daļas nomu. 

 
 

1/11.  
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 6. janvārī (reģ. Nr.23-s) saņemts SIA Firma 
“Antaris”, reģ. Nr. 41503000412, iesniegums ar lūgumu mainīt nosaukumu 
nekustamajam īpašumam “Pirts un veļas mazgātava”, ar kadastra Nr. 8074 
003 0276 uz “Pirts iela 5, Mālpils, Mālpils novads”. 
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, 
Kadastra likuma 1. panta 14. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
27. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas 
noteikumi” 9. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8074 003 0276 nosaukumu 
no “Pirts un veļas mazgātava”, uz “Pirts iela 5, Mālpils, Mālpils novads”. 

 
 
 

1/12.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 18. janvārī reģistrēts AS “Mērniecības 
centrs MC”,  reģ. Nr. 40003717132, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt 
sertificētās mērnieces Sanitas Gailītes, sertifikāta Nr. BA Nr.139, izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozolu iela 5”, kadastra Nr. 
8074 003 0194, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0194 
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”  
2.punkta 9. apakšpunktu un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  
noteikumiem Nr. 496  „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16. punkta pirmo 
apakšpunktu, 
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Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt AS “Mērniecības centrs MC” sertificētās mērnieces Sanitas 
Gailītes, sertifikāta Nr. BA Nr.139, izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Ozolu iela 5”, kadastra Nr. 8074 003 0194, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0194 sadalei. 
1.1. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0973, ar platību 0.30 ha, saglabāt adresi Ozolu iela 5, Mālpils,  Mālpils 
novads.  
1.2. zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0973, ar platību 0.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - 
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods - 0601). 
1.3. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0974, ar platību 0.3 ha, piešķirt adresi “Pīpeņu iela 5”, Mālpils, Mālpils 
novads. 
1.4. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 
0974, ar platību 0.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - 
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods - 0601). 

 
 

1/13.  
Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, pašvaldības SIA “ Norma K” 
lūdz Mālpils novada domi, kā kapitāldaļu turētāju, piedalīties ar 
līdzfinansējumu asenizācijas mašīnas iegādē, kas ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu veiksmīgu ūdens un kanalizācijas dienesta pakalpojumu 
sniegšanu Mālpils novada teritorijā, jo pašreiz dienesta rīcībā ir 1991. gadā 
ražota asenizācijas mašīna GAZ 3307 ar benzīna dzinēju, kas ir tehniski 
nolietojies un vairs pilnībā nespēj pildīt savus uzdevumus.  

PSIA „Norma K” lūdz Mālpils novada domi palielināt PSIA „Norma K” 
pamatkapitālu par 10 000 EUR asenizācijas mašīnas iegādes daļējai 
maksājuma segšanai. 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi palielināt PSIA „Norma K” pamatkapitālu 
par 10 000 EUR, izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā, asenizācijas 
mašīnas iegādes daļējai maksājuma segšanai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā 
arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;  

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 
daļas 4.punktu – publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 
atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, un 40.panta pirmo daļu – 
lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu esošas 
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kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcija; 

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

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 
2.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.panta pirmo daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 
63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma  153.pantu, 196.pantu, 
197.pantu un 198.pantu, 

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

1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 10 000 
(desmit tūkstoši euro), Mālpils novada domei izdarot naudas 
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu. 

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanai EUR 10 000 apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas 
„finansēšana”. 

 
3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu EUR 1 998 368,- 

(viens miljons deviņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 
sešdesmit astoņi euro) apmērā, kas sadalīts 1 998 368 daļās. 

 
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumus (Pielikums Nr.1) 
 
5. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un 

2.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 
„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 998 368,- (viens miljons deviņi 

simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro) apmērā. 
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1 998 368 (viens miljons deviņi 

simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņās) daļās. 
Katras daļas vērtība ir viens euro.” 
 

6. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju 
(Pielikums Nr. 2). 
 

7. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 
personas kods 290971 – 12307, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas 
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Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” 
pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā. 

 
8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt 

pieteikuma par pamatkapitāla denomināciju un palielināšanu, kā arī 
Statūtu jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē. 
 

9. Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam atlikušo 
summu, kā arī nepieciešamo pievienotās vērtības nodokli, segt no 
pašvaldības SIA “Norma K” ūdens dienesta izmaksām, izvērtējot 
līzinga uzņēmuma piesaistes nepieciešamību un lietderību. 

 
10. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2017.gada 

maija Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 
 

 
1/14.  

Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām 

skatēm un konkursiem. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 04.01.2017. saņemts Pierīgas izglītības, kultūras 

un sporta pārvaldes  iesniegums ar lūgumu   par 50%  samazināt telpu nomas 
maksu Mālpils kultūras centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
organizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta 
b) apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1. Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksājumus par 50%  
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  2016.gadā rīkotajiem 
sekojošiem pasākumiem: 

1.1 Pierīgas mūsdienu deju autoru radošais konkurss (I kārta), Pierīgas 
mūsdienu deju atklātais konkurss “Pierīgas kauss 2017” – 15.02.2017. 

1.2. Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skate – 
25.03.2017. 

1.3.Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate – 28.04.2017. 
1.4. Pierīgas pašvaldību amatierteātru skate “Gada izrāde 2017” I kārta 

– 09.12.2017. 
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1/15.  
Par Mālpils novada vidusskolas dienesta dzīvojamās telpas  izīrēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Izskatot Mālpils novada vidusskolas 2017.gada 16.janvāra iesniegumu, 
kurā Mālpils novada vidusskola lūdz atļaut noslēgt dienesta dzīvojamās telpas 
īres līgumu tika konstatēts, ka: 
 Mālpils novada vidusskolas valdījumā atrodas dienesta dzīvojamās 
telpas Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā ar kopēju platību 48,5 m2. Likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 23.pants nosaka, ka dienesta dzīvojamās telpas 
(telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) var nodod lietošanā uz 
dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba 
attiecībām vai uz mācību laiku. Mālpils novada domē 2016.gada 29.decembrī 
tika saņemts [dzēsts] iesniegums, kurā [dzēsts] lūdz izīrēt viņai dienesta 
dzīvokli Mālpils novada vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 
[dzēsts] Mālpils novada vidusskolā strādā par mūzikas un interešu izglītības 
skolotāju. Līdz ar to pastāv tiesisks pamats slēgt ar [dzēsts] dienesta 
dzīvojamās telpas īres līgumu. Slēdzot dienesta dzīvojamās telpas īres 
līgumu īres maksa par 1m2 mēnesī nosakāma - 1.00 EUR. 

Ievērojot iepriekš teikto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas, Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.panta, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1. Izīrēt Mālpils novada vidusskolas mūzikas un interešu izglītības skolotājai 
[dzēsts] dienesta dzīvojamās telpas – dienesta dzīvokli, ar kopējo platību 48,5 
m2, kurš atrodas Mālpils novada vidusskolā Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā. 
2. Pilnvarot  Mālpils novada vidusskolas direktori L. Jomerti noslēgt dienesta 
dzīvojamās telpas īres līgumu, nosakot, ka īres maksa par 1m2 mēnesī 
sastāda - 1.00 EUR (ar PVN). 
3. Apstiprināt dienesta dzīvojamās telpas īres līguma paraugu (pielikums 
Nr.1). 

 
 
 
 

1/16.  
Par telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas līguma 

noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 28.novembrī 
saņemts SIA „ELPA RŪ” valdes locekles K.Lāces iesniegums (reģ. Nr. 659) ar 
lūgumu pārtraukt telpu nomas līgumu par zobārstniecības kabineta telpu īri 
Mālpils novada vidusskolā no 2016.gada 1.decembra, un lūgumu pārslēgt 
iepriekš minēto telpu nomas līgumu ar AS „Veselības centru apvienība”. 

Domē 2016.gada 8.decembrī saņemts AS „Veselības centru 
apvienība” Zobārstniecības dienesta vadītājas Aigas Dauškānes iesniegums 
(reģ. Nr. 682) ar lūgumu iznomāt telpas 22,5 m2 platībā, kas atrodas Mālpils 
novada vidusskolas 1.stāva telpās, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastra Nr. 8074 003 0368, ar mērķi – sniegt zobārstniecības pakalpojumus 
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bērniem un pieaugušajiem. Iesniegumā norādīts, ka Veselības centru 
apvienībā (VCA) ir apvienoti 13 veselības centri visā Latvijā, un tas ir lielākais 
poliklīniku tīkls valstī. VCA nodrošina gan visplašākā spektra valsts 
apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumus, gan piedāvā maksas 
pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām. 

Domē 2016.gada 20.decembrī saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktora p.i. Lilitas Jomertes iesniegums (reģ. Nr. 710), apliecinot, ka Mālpils 
novada vidusskola neiebilst iznomāt iepriekš minētās telpas. 

Saskaņā ar 2012.gada 5.septembrī starp Mālpils novada domi un SIA 
‘ELPA RŪ” noslēgtā Līguma par telpu nomu 6.3. punktu - Nomnieks var 
izbeigt nomas līgumu pēc savas iniciatīvas 2 mēnešus iepriekš rakstiski 
brīdinot Iznomātāju. 

   08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem" 3.punkts nosaka, ka šo noteikumu 2., 
3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk – 
nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, 
zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes 
funkciju nodrošināšanai. Nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā 
ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas 
personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi. 

 Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 12.07.2006. lēmuma Nr. 10/10 
Par maksas pakalpojumu tarifu aktualizāciju 3.punktu maksa par pašvaldības 
telpu nomu juridiskajām personām ir 1, 42 euro/m2. 

Mālpils novada vidusskola ir veikusi vidusskolas telpu nomas maksas 
aktualizāciju (nomas objekta nomas maksa mēnesī – Pielikumā). 

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi un Mālpils novada iedzīvotāju interesēm 
atbilstoši turpināt zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Mālpils vidusskolas 
telpās, kurs jau ir piemērotas un iekārtotas šī pakalpojuma sniegšanai. 

Ņemot vērā SIA „ELPA RŪ” un AS “Veselības centru apvienība” 
iesniegumus, telpu nomas aktualizāciju un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,  un Ministru kabineta 
08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem" 3. un 7.punktu,  

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

 
1. Pārtraukt telpas 22,5 m2 platībā, kas atrodas Mālpils vidusskolas 

1.stāvā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu, un izbeigt starp 
Mālpils novada domi un SIA „ELPA RŪ” 05.09.2012. noslēgto 
Līgumu par telpu nomu ar 31.01.2017. 

2. Iznomāt uz 5 gadiem telpas 22,5 m2 platībā, kas atrodas Mālpils 
vidusskolas 1.stāvā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra 
Nr. 8074 003 0368, AS “Veselības centru apvienība”, reģ. Nr. 
40103464662, juridiskā adrese: A.Saharova iela 16, Rīga, veselības 
aprūpes funkciju - zobārstniecības pakalpojumu - nodrošināšanai, 
sākot ar 2017.gada 1.februāri. 

3. Noteikt nomas maksu 2.80  EUR/m2 mēnesī (ar PVN). 
4. Noteikt nomas līguma termiņu – 2022.gada 31.janvāris. 
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5. Uzdot izpilddirektoram noslēgt telpu nomas līgumu ar AS „Veselības 
centru apvienība”, līgumā paredzot, ka papildus noteiktajai nomas 
maksai nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem (apkure, 
ūdens un kanalizācija, elektroenerģija). 

 
 

1/17.  
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 

Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores  
F. Ģēveles iesniegums, kurā lūdz, pamatojoties uz Mālpils Profesionālās 
vidusskolas nolikuma 57. un  60.punktu, apstiprināt Mālpils Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu  izcenojumus. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas maksas 
pakalpojumu  izcenojumus ar 2017. gada 1. martu: 

 

N.p.

k 

Maksas  pakalpojuma  veids Mērvienība Izcenojums par 

mērvienību 

EUR (ar PVN) 

1. Īres  maksa  par  vienu  dienesta viesnīcas 

telpas gultasvietu  skolas  audzēknim, 

izmantojot  gultas  veļu 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

8,54 

2. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 1 (vienai) personai (t.sk. 

skolas darbiniekam, absolventam), bez  gultas 

veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

2.1. ziemā apkures sezonā *  80,00 

2.2. vasarā  63,00 

3. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu  2 (divām) personām  (t.sk. 

skolas darbiniekam, absolventam), bez  gultas 

veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

3.1. ziemā apkures sezonā *  49,00 

3.2. vasarā  40,00 

4. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 3 (trīs) personām (t.sk. 

skolas darbiniekam, absolventam), bez  gultas 

veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

4.1. ziemā apkures sezonā *  38,00 

4.2. vasarā  33,00 
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5. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas 

īslaicīgu lietošanu 4 (četrām) personām  (t.sk. 

skolas darbiniekam, absolventam), bez  gultas 

veļas  izmantošanas 

 Mēnesī  no  

vienas personas 

 

5.1. ziemā apkures sezonā *  33,00 

5.2. vasarā  29,00 

6. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas 

īres maksa nometņu un viesu izmitināšanai, 

izmantojot  gultas veļu ** 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

6,50  

7. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas 

īres maksa nometņu un viesu izmitināšanai,  

bez  gultas veļas  izmantošanas ** 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

6,10  

8. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas 

īres maksa nometņu un viesu izmitināšanai 

grupai  virs  50 personām , izmantojot  gultas 

veļu ** 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

6,20  

9. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas 

īres maksa nometņu un viesu izmitināšanai 

grupai  virs  50 personām, bez  gultas veļas  

izmantošanas ** 

Diennaktī   no  

vienas  personas 

5,80  

 *   Apkures  sezona  no 1.oktobra  līdz  nākošā  gada  30. aprīlim 

 ** Pakalpojumi tiek  sniegti  tikai tad, ja  tas  netraucē  izglītības  programmu  

īstenošanu.  

 

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils novada domes 
24.02.2016. lēmuma Nr. 2/13 “Par maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā” punkti 1.-9. 

 
 
 
 
 
 

1/18.  
Par darba samaksu vēlēšanu komisijas locekļiem. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 
Noteikt Mālpils novada vēlēšanu komisijas locekļiem darba stundas tarifa 
likmi: 
 

1. Komisijas priekšsēdētājs 4,50 EUR/h; 

2. Komisijas sekretārs  4,25 EUR/h; 

3. Komisijas loceklis  3,00 EUR/h. 
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1/19.  

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no 
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmā daļa nosaka, ka 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu 
reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam 
apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz 
saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu 
nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves 
atkritumu reģenerāciju), un to veido:  
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā 
minētais atkritumu apsaimniekotājs; 
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā.  

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 
11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, 
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai 
valdītājiem nosaka pašvaldība ar savu lēmumu. 2014. gada 28. aprīlī Mālpils 
novada dome noslēgusi līgumu ar SIA „Ragn Sells” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas nodrošināšanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

 
2016. gada 30. decembrī saņemts iesniegums no SIA “Ragn Sells” par 

atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties uz savstarpēji 
noslēgtā Līguma noteikumiem, ka Apsaimniekotājs ne biežāk kā vienu reizi 
gadā var iesniegt pamatotu priekšlikumu grozīt tarifu, ja tiek paaugstināta 
maksa par sadzīves atkritumu noglabāšanu Getliņu poligonā.  

No 01.01.2017. tiek mainīts atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā 
“Getliņi”. Pamats: 29.12.2016. likums “Grozījumu dabas resursu nodokļa 
likumā” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un noteikt 
jaunu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un 
valdītājiem Mālpils novada pašvaldības teritorijā. 

 
 Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta e 
apakšpunktu, 2016.gada 15.decembra Grozījumiem dabas resursu nodokļa 
likumā- tabulā: Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 
1.janvāra un Mālpils novada domes 28.09.2011.saistošo noteikumu Nr. 11 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, 
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Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 

 
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā 9,67 EUR/m³ bez PVN, ko veido:  

1.1. sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi par degvielu par 1m3 
sadzīves atkritumu daudzuma savākšanu – 1,20 EUR/m³ bez PVN; 
1.2. dabas resursu nodoklis par 1m3 apglabājamo sadzīves atkritumu 
daudzumu  – 1,44 EUR/m³ bez PVN; 
1.3. sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi CSA “Getliņi” poligonā 
par 1m3 savākto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu – 4.53 bez 
PVN.  
1.4. Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi un peļņa par 
1 m3 savākto sadzīves atkritumu daudzumu – 2,50 EUR bez PVN. 
 

2. Lēmums stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. 
 
3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils 
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un izlikt redzamā vietā Mālpils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā. 

 
1/20.  

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, 
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 

 
 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 
1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 

 
 

1/21.  
Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 

gadam” apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
 

Izskatot sagatavo saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām”14., 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
V. Mihelsons, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis) NOLEMJ: 
 

http://www.malpils.lv/
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2017. gadam”. 

 
 

1/22. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 

Ziņo: 
Tiek dots vārds: 
 

2017.gada 25.janvārī saņemts novada domes priekšsēdētāja 
vietnieces Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.122-S), kurā lūgts piešķirt 
atvaļinājumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo un devīto 
daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6. un 2.7. punktiem un šī nolikuma pielikumu 
Nr.3 „Apmaksātā papildatvaļinājuma ilgums un tā piešķiršanas kārtība”. 

Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (A.Lielmežs, L. Amerika, V. Mihelsons,  
M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis), vienai deputātei S. Strausai, saskaņā ar 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai: 

1. neizmantoto ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 5 (piecas) darba 
dienas no 2017.gada 30.janvāra līdz 2017.gada 3.februārim par darba 
laiku no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 28.decembrim.  

2. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu no 2017.gada 
6.februāra līdz 2017.gada 12.februārim par darba laiku no 2015.gada 
29.decembra līdz 2016.gada 28.decembrim. 

 
 
 

Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
 
Protokoliste:  
kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
 
30.01.2016. 


